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EXECUTIVO
.

GABINETE DO GOVERNADOR

.

LEI N° 9.520, DE 8 DE ABRIL DE 2022
Institui o Dia Estadual do DJ de Aparelhagem, no calendário oficial de 
eventos do Estado do Pará.
a assEmblEia lEgislativa do Estado do Pará, estatui e eu sancio-
no a seguinte lei:  
art. 1° fica instituído o dia Estadual do dJ de aparelhagem, no calendário 
oficial de eventos do Estado do Pará, a ser comemorado, anualmente, na 
semana do dia 09 de março.
art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do govErNo, 8 de abril de 2022.

HELDER BARBALHO
governador do Estado

LEI N° 9.521, DE 8 DE ABRIL DE 2022
institui, no âmbito do Estado do Pará, o dia da menina.
a assEmblEia lEgislativa do Estado do Pará, estatui e eu sancio-
no a seguinte lei:  
art. 1° fica instituído, no âmbito do Estado do Pará, o “dia da menina”, a 
ser celebrado, anualmente, no dia 11 de outubro, passando a integrar o 
calendário oficial de eventos do Estado do Pará.
art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do govErNo, 8 de abril de 2022.

HELDER BARBALHO
governador do Estado

LEI N° 9.522, DE 8 DE ABRIL DE 2022
declara como integrante do Patrimônio cultural de Natureza imaterial do 
Estado do Pará, a manifestação sociocultural e desportiva conhecida como 
“lUta maraJoara”, do arquipélago do marajó.
a assEmblEia lEgislativa do Estado do Pará, estatui e eu sancio-
no a seguinte lei:  
art. 1° fica declarada como integrante do Patrimônio cultural de Natureza 
imaterial do Estado do Pará, a manifestação sociocultural e desportiva co-
nhecida como “luta marajoara”, na conformidade do que dispõe o art. 286 
da constituição Estadual.
art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do govErNo, 8 de abril de 2022.

HELDER BARBALHO
governador do Estado

LEI N° 9.523, DE 8 DE ABRIL DE 2022
institui o dia Estadual do riso, denominado Epaminondas gustavo.
a assEmblEia lEgislativa do Estado do Pará, estatui e eu sancio-
no a seguinte lei: 
art. 1° fica instituído no Estado do Pará, o dia Estadual do riso, Epaminon-
das gustavo, em homenagem ao personagem criado por cláudio Henrique 
lopes rendeiro, a ser celebrado, anualmente, no dia 18 de janeiro. 
art. 2° as comemorações e atividades alusivas ao dia Estadual do riso, 
Epaminondas Gustavo, passa a integrar o calendário oficial de eventos do 
Estado do Pará. 
art. 3° o Poder Público incentivará e desenvolverá ações voltadas para os 
benefícios do riso, em órgãos e espaços públicos, escolas e em hospitais.
art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do govErNo, 8 de abril de 2022.

HELDER BARBALHO
governador do Estado

LEI N° 9.524, DE 8 DE ABRIL DE 2022
institui, no âmbito do Estado do Pará, a semana de conscientização sobre 
o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), Transtorno 
Opositivo-Desafiador (TOD), no âmbito do Estado do Pará.
a assEmblEia lEgislativa do Estado do Pará, estatui e eu sancio-
no a seguinte lei:  
art. 1° fica instituída a semana Estadual de conscientização sobre o trans-
torno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e o Transtorno Opo-
sitivo-Desafiador (TOD), a ser realizada anualmente, na semana em que 
recair o dia 13 de julho (Dia Mundial da TDAH). 
art. 2° a semana Estadual de que trata o art. 1° desta lei, tem por ob-
jetivo promover a conscientização sobre a importância do diagnóstico e 
tratamento precoce em indivíduos com Transtorno do Déficit de Atenção 
com Hiperatividade (TDAH) e o Transtorno Opositivo-Desafiador (TOD).
art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do govErNo, 8 de abril de 2022.

HELDER BARBALHO
governador do Estado

Protocolo: 784205

MENSAGEM Nº 023/2022-GG     
Belém, 11 de abril de 2022.
a sua Excelência o senhor
Deputado Estadual FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA MELO FILHO (CHICÃO)
Presidente da assembleia legislativa do Estado do Pará
local
senhor Presidente,
senhoras e senhores deputados,
venho comunicar a vossas Excelências que, nos termos do art. 108, § 1º, 
da constituição Estadual, resolvi vetar integralmente, por contrariedade 
ao interesse público, o Projeto de lei nº 185/21, de 22 de março de 2022, 
que “denomina Usina da Paz Pe. bruno sechi, a Usina da Paz que integra o 
Programa Territórios pela Paz (TerPaz), instalada no Bairro da Cabanagem, 
no município de belém”.
Em que pese a relevância da proposta legislativa, o Poder Executivo Esta-
dual já propôs a mesma homenagem para outra Usina da Paz que integra 
o terPaz, qual seja a  instalada no bairro do bengui, também no município 
de belém.
Por tais razões, lanço veto integral ao Projeto de lei nº 185/21, de 22 de 
março de 2021, por contrariedade ao interesse público.
Essas, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, são as razões 
que me levaram a vetar integralmente o Projeto de lei em causa, as quais 
ora submeto à elevada apreciação de vossas Excelências.

HELDER BARBALHO
governador do Estado

DECRETO Nº 2.284, DE 8 DE ABRIL DE 2022
regulamenta o art. 17 da lei Estadual nº 9.048, de 29 de abril de 2020, que 
institui a Política Estadual sobre Mudanças Climáticas do Pará (PEMC/PA).
o govErNador do Estado do Pará, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 135, incisos v e X, da constituição Estadual, e
considerando que o inciso vii do art. 200, da constituição do Estado do 
Pará, atribui as competências de planejamento e coordenação de ativida-
des de defesa civil ao corpo de bombeiros militar do Pará; e
considerando o disposto no art. 17 da lei Estadual nº 9.048, de 29 de abril 
de 2020, que dispõe sobre a necessidade de regulamento dispor sobre a 
compatibilização entre as atividades previstas na Política Estadual sobre 
mudanças climáticas no Pará e as competências exercidas pela coordena-
doria Estadual de defesa civil,
dEcrEta:
art. 1º  Este decreto regulamenta a compatibilização entre as atividades 
previstas na Política Estadual sobre Mudanças Climáticas do Pará (PEMC/
PA) e as competências a serem exercidas pela Coordenadoria Estadual de 
defesa civil do corpo de bombeiros militar do Pará, nos termos preconiza-
dos no art. 17 da lei Estadual n° 9.048, de 29 de abril de 2020.
art. 2º o corpo de bombeiros militar do Pará, por meio da coordenadoria 
Estadual de Defesa Civil, ficará incumbido das seguintes atribuições:
i - capacitar os agentes dos demais órgãos integrantes do sistema Estadu-
al sobre Mudanças Climáticas (SEMUC) para a atuação nos desastres rela-
cionados às mudanças climáticas, previstos na Classificação e Codificação 
Brasileira de Desastres (COBRADE);
ii - incentivar a criação e a estruturação dos órgãos regionais e municipais 
de defesa civil, bem como núcleos comunitários;
iii - criar o Programa Paraense de Prevenção e combate a incêndios florestais;
iv - fomentar o mapeamento de áreas de risco de desastres em parcerias 
com as instituições que compõem o sistema Estadual sobre mudanças cli-
máticas (SEMUC);
v - fomentar a percepção de risco, principalmente nas comunidades em 
áreas de risco, buscando aumentar sua resiliência;
vi - apoiar ações educativas nas comunidades vulneráveis, com maior 
atenção aos grupos vulneráveis (crianças e adolescentes, pessoas idosas e 
pessoas com deficiência);
vii - incluir, em todas as matrizes curriculares de seus treinamentos e ca-
pacitações, a temática de mudanças climáticas e seus efeitos;
viii - apresentar análise de dados comparativa dos desastres ocorridos no 
Estado do Pará;
iX - coordenar as ações relativas à gestão de riscos e desastres, de-
sempenhadas pelo Sistema Estadual sobre Mudanças Climáticas (SEMUC), 
ativando os fluxos de informações e comunicações visando sua integração 
operacional, de acordo com a intensidade dos desastres;
X - promover articulação institucional e estabelecer convênios, parcerias 
técnicas e financeiras com instituições de pesquisa, instituições de ensino 
e universidades, empresas públicas e privadas, prefeituras municipais e 
fundos de financiamento entre as Secretarias de Estado;
Xi - ampliar o programa de capacitação e treinamento de agentes públicos 
para controle e fiscalização de áreas de risco;
Xii - propor a criação de instrumentos legais que atribuam aos municípios 
a responsabilidade em identificar, monitorar e fiscalizar as áreas de risco;
Xiii - manter atualizado os contatos dos pontos focais partícipes do siste-
ma Estadual sobre Mudanças Climáticas (SEMUC);
Xiv - propor a criação de Plano de chamada entre os entes do sistema 
Estadual sobre Mudanças Climáticas (SEMUC);
XV - implementar o Comando Unificado, através da doutrina do Sistema de 
comando de operações, na resposta às situações críticas, com o envolvi-
mento de múltiplas agências;
Xvi - utilizar, nos desastres de maior vulto, o Posto de comando, para 
facilitar a coordenação dos trabalhos;
Xvii - coordenar, tecnicamente, a atuação das equipes de resposta aos 
municípios atingidos por desastres;
Parágrafo único.  os dados relativos a desastres no Estado do Pará, de que 
trata o inciso viii do caput deste artigo, serão disponibilizados à sociedade 
civil, com informações atualizadas sobre a decretação de anormalidade, 
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por meio de endereço eletrônico do corpo de bombeiros militar do Pará.
art. 3º  fica autorizada a criação, no âmbito do Estado do Pará, do sistema 
Estadual de monitoramento, alerta e alarme, por meio de parcerias com os 
integrantes do sistema Estadual sobre mudanças climáticas, sob coorde-
nação do corpo de bombeiros militar do Pará.
Art. 4º  O Sistema Estadual sobre Mudanças Climáticas (SEMUC), por meio 
dos gestores de seus órgãos integrantes e sob a coordenação do coman-
dante-geral do corpo de bombeiros militar do Pará, editará normas com-
plementares ao presente decreto, especialmente no que diz respeito aos 
prazos para total implementação das ações elencadas nos arts. 2° e 3°, 
não podendo tais prazos excederem ao período de três anos, nos termos 
do art. 36 da lei Estadual n° 9.048, de 2020.
art. 5º  Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Palácio do govErNo, 8 de abril de 2022.

HELDER BARBALHO
governador do Estado

Protocolo: 784206
DECRETO

o govErNador do Estado rEsolvE:
nomear, de acordo com o art. 135, incisos ii e v, da constituição Estadual, 
adEJard gaia crUZ para exercer o cargo de secretário adjunto 
da secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação superior, 
Profissional e Tecnológica, a contar de 4 de abril de 2022.
Palácio do govErNo, 8 dE abril dE 2022. 

HELDER BARBALHO
governador do Estado 

DECRETO
o govErNador do Estado rEsolvE:
exonerar, a pedido, de acordo com o art. 60, inciso ii, da lei nº. 5.810, 
de 24 de janeiro de 1994, gabriEl da silva cordEiro do cargo em 
comissão de Chefia de Serviço, código GEP-DAS-011.3, com lotação na 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas gaspar vianna. 
Palácio do govErNo, 8 dE abril dE 2022. 

HELDER BARBALHO
governador do Estado

DECRETO
o govErNador do Estado rEsolvE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, maria lUcia dE lima soarEs para exercer o cargo em 
comissão de Chefia de Serviço, código GEP-DAS-011.3, com lotação na 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas gaspar vianna.
Palácio do govErNo, 8 dE abril dE 2022. 

HELDER BARBALHO
governador do Estado

DECRETO
o govErNador do Estado rEsolvE:
tornar sem efeito o decreto datado de 23 de março de 2022, publicado 
no Diário Oficial do Estado nº 34.905, de 24 de março de 2022, que 
nomeou EvElYN abdoN NascimENto para exercer o cargo em comissão 
de gerentes de grupos técnicos, código gEP-das-011.2, com lotação na 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas gaspar vianna.
Palácio do govErNo, 8 dE abril dE 2022. 

HELDER BARBALHO
governador do Estado

DECRETO
o govErNador do Estado rEsolvE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, laima lafaiEtE do NascimENto para exercer o cargo 
em comissão de gerentes de grupos técnicos, código gEP-das-011.2, com 
lotação na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas gaspar vianna.
Palácio do govErNo, 8 dE abril dE 2022. 

HELDER BARBALHO
governador do Estado

DECRETO
o govErNador do Estado rEsolvE:
exonerar, a pedido, de acordo com o art. 60, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 
24 de janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 
2011, aNdErsoN dE olivEira NascimENto do cargo em comissão de 
gerente ii, código gEP-das-011.3, com lotação na fundação de atendimento 
socioeducativo do Pará – fasEPa, a contar de 1° de abril de 2022.
Palácio do govErNo, 8 dE abril dE 2022. 

HELDER BARBALHO
governador do Estado

DECRETO
o govErNador do Estado rEsolvE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 
1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, moacir lobato 
d`almEida JUNior para exercer o cargo em comissão de gerente ii, código 
gEP-das-011.3, com lotação na fundação de atendimento socioeducativo do 
Pará – fasEPa, a contar de 1° de abril de 2022.
Palácio do govErNo, 8 dE abril dE 2022. 

HELDER BARBALHO
governador do Estado

DECRETO
o govErNador do Estado rEsolvE:
exonerar, a pedido, de acordo com o art. 60, inciso ii, da lei nº. 5.810, 
de 24 de janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho 
de 2011, catariNa JordaNa braZ carvalHo do cargo em comissão de 
assessor i, código gEP-das-011.4, com lotação na fundação de atendimento 
socioeducativo do Pará – fasEPa, a contar de 1° de abril de 2022.
Palácio do govErNo, 8 dE abril dE 2022. 

HELDER BARBALHO
governador do Estado

DECRETO
o govErNador do Estado rEsolvE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, isis silENE 
arrUda fErrEira para exercer o cargo em comissão de assessor i, código 
gEP-das-011.4, com lotação na fundação de atendimento socioeducativo do 
Pará – fasEPa, a contar de 1° de abril de 2022.
Palácio do govErNo, 8 dE abril dE 2022. 

HELDER BARBALHO
governador do Estado

DECRETO
o govErNador do Estado rEsolvE:
nomear, de acordo com o art. 135, incisos ii e v, da constituição Estadual, 
combinado com a lei nº. 8.096, de 1º de janeiro de 2015, alEXaNdrE 
almEida madUro para exercer o cargo de secretário regional de governo 
do baixo amazonas.
Palácio do govErNo, 11 dE abril dE 2022.

HELDER BARBALHO
governador do Estado

DECRETO
o govErNador do Estado rEsolvE:
tornar sem efeito o decreto datado de 6 de abril de 2022, publicado no 
Diário Oficial do Estado nº 34.925, de 7 de abril de 2022, que exonerou 
gEorgE Elias alvEs rEis do cargo em comissão de assessor Especial ii.
Palácio do govErNo, 11 dE abril dE 2022.

HELDER BARBALHO
governador do Estado

DECRETO
o govErNador do Estado rEsolvE:
tornar sem efeito o decreto datado de 6 de abril de 2022, publicado no 
Diário Oficial do Estado nº 34.925, de 7 de abril de 2022, que nomeou 
carlos EdUardo coNtENtE PErEira da costa para exercer o cargo 
em comissão de assessor Especial ii. 
Palácio do govErNo, 11 dE abril dE 2022.

HELDER BARBALHO
governador do Estado

Protocolo: 784207
D E C R E T O Nº 2287, DE 11 DE ABRIL DE 2022

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por sUPErávit, no 
valor de r$ 3.816.186,04 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o govErNador do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso v, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso iii da lei nº 
9.496, de 11 de janeiro de 2022
dEcrEta:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da seguridade social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de R$ 3.816.186,04 (Três Milhões, Oitocen-
tos e Dezesseis Mil, Cento e Oitenta e Seis Reais e Quatro Centavos), para 
atender à programação abaixo:

r$

CÓDIGO FONTE NATUREZA DA 
DESPESA VALOR

071011751214897567 - sEdoP 0306 449051 731.540,82

291012678214867429 - sEtraN 0325 444042 1.426.285,70

291012678214867429 - sEtraN 0326 444042 1.076.481,79

291012678214867430 - sEtraN 0324 444042 261.887,42

291012678214867430 - sEtraN 0325 444042 72.622,21

291012678214867430 - sEtraN 0326 444042 247.368,10

total 3.816.186,04
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art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do superávit financeiro apurado no balanço Patrimonial do exer-
cício anterior, conforme estabelecido no artigo 43, § 1º, inciso i, da lei 
federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do govErNo, 11 de abril de 2022.

HELDER BARBALHO
governador do Estado

IVALDO RENALDO DE PAULA LEDO
secretário de Estado de Planejamento e administração

D E C R E T O Nº 2288, DE 11 DE ABRIL DE 2022
Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) 
da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no 
valor de R$ 4.597.459,60 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o govErNador do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso v, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos da 
constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso v da lei nº 9.496, 
de 11 de janeiro de 2022
dEcrEta:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da seguridade social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de R$ 4.597.459,60 (Quatro Milhões, Qui-
nhentos e Noventa e sete mil, Quatrocentos e cinquenta e Nove reais e 
Sessenta Centavos), para atender à programação abaixo:

r$

CÓDIGO FONTE NATUREZA DA 
DESPESA VALOR

071011512115088890 - sEdoP 0301 444042 300.000,00

081012781114997659 - sEEl 0101 449051 140.584,60

462021339215038841 - fcP 0101 339039 82.000,00

901011030115078874 - fEs 0101 334181 1.300.000,00

901011030115078874 - fEs 0301 334181 150.000,00

901011030215078288 - fEs 0103 449052 2.624.875,00

total 4.597.459,60

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

r$

CÓDIGO FONTE NATUREZA DA 
DESPESA VALOR

081012781314998796 - sEEl 0101 449051 140.584,60

691012369514988793 - sEtUr 0301 445085 450.000,00

901011030215078289 - fEs 0103 449052 2.624.875,00

911022884600008590 - Enc. sEPlad-Pl 0101 339039 1.382.000,00

total 4.597.459,60

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do govErNo, 11 de abril de 2022.

HELDER BARBALHO
governador do Estado

IVALDO RENALDO DE PAULA LEDO
secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 784203

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

PORTARIA Nº 472/2022-CCG, DE 11 DE ABRIL DE 2022
o cHEfE da casa civil da govErNadoria do Estado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio 
de 1997, e 
coNsidEraNdo as informações constantes no Processo nº. 2022/430603,
r E s o l v E:
autorizar, WaNdENKolK PastEUr goNÇalvEs. secretário regional 
de governo do sudeste do Pará, a viajar no trecho marabá/itupiranga/
Marabá, no dia 12 de abril de 2022, a fim de cumprir agenda institucional, 
e conceder para tanto ½ (meia) diária.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE
casa civil da govErNadoria do Estado, 11 dE abril dE 2022.
lUiZiEl gUEdEs
chefe da casa civil da governadoria do Estado 

PORTARIA Nº 473/2022-CCG, DE 11 DE ABRIL DE 2022
o cHEfE da casa civil da govErNadoria do Estado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNsidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/348546,
r E s o l v E:
i. exonerar EliZa amÉlia dE olivEira bastos dEmarcHi do cargo 
em comissão de chefe de cartório de delegacia de Polícia, código gEP-
das-011.1, com lotação na Polícia civil, a contar de 1º de abril de 2022.
ii. nomear camila silva corrÊa para exercer o cargo em comissão de 
chefe de cartório de delegacia de Polícia, código gEP-das-011.1, com 
lotação na Polícia civil, a contar de 1º de abril de 2022.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE
casa civil da govErNadoria do Estado, 11 dE abril dE 2022.
lUiZiEl gUEdEs
chefe da casa civil da governadoria do Estado

PORTARIA Nº 474/2022-CCG, DE 11 DE ABRIL DE 2022
o cHEfE da casa civil da govErNadoria do Estado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2022/438674,
r E s o l v E:
i. exonerar EliZaNEidE dE soUZa loPEs do cargo em comissão de 
gerente fazendário, código gEP-das-011.3, com lotação na secretaria de 
Estado da fazenda.
ii. nomear tHiElE silva amaral para exercer o cargo em comissão de 
gerente fazendário, código gEP-das-011.3, com lotação na secretaria de 
Estado da fazenda. 
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE
casa civil da govErNadoria do Estado, 11 dE abril dE 2022.
lUiZiEl gUEdEs
chefe da casa civil da governadoria do Estado 

PORTARIA Nº 475/2022-CCG, DE 11 DE ABRIL DE 2022
o cHEfE da casa civil da govErNadoria do Estado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNsidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/438732,
r E s o l v E:
i. exonerar rENaN rocHa XErfaN do cargo em comissão de assessor 
fazendário, código gEP-das-012.4, com lotação na secretaria de Estado 
da fazenda.
ii. nomear JorgE cardoso dE sá ribEiro para exercer o cargo em 
comissão de assessor fazendário, código gEP-das-012.4, com lotação na 
secretaria de Estado da fazenda.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE
casa civil da govErNadoria do Estado, 11 dE abril dE 2022.
lUiZiEl gUEdEs
chefe da casa civil da governadoria do Estado

Protocolo: 784208
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LICENÇA PRÊMIO
.

PORTARIA N°. 548/2022 – CRG, de 07 de Abril de 2022.
a coordENadora dE rElaÇÕEs govErNamENtais, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 1.436/2020-ccg, publicado 
no doE nº. 34.283, de 16/07/2020 e,
coNsidEraNdo o disposto no artigo 98 da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
coNsidEraNdo ainda, os termos do Processo nº. 2022/289063,
rEsolvE:
i – conceder a servidora rafaEla moUtiNHo NobrE, id. funcional n°. 
57174457/2, ocupante do cargo de assessor Especial ii, pertencente ao qua-
dro de servidores exclusivamente comissionados desta casa civil da gover-
nadoria do Estado, lotada na Fundação HEMOPA, 30 (trinta) dias de Licença 
Prêmio, no período de 04/07/2022 a 02/08/2022, correspondente ao período 
aquisitivo de 04/04/2012 a 03/04/2015 (2ª parte do triênio 2012/2015).
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
casa civil da govErNadoria do Estado, 07 de abril de 2022.
lUciaNa bitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações governamentais

Protocolo: 783775

.

.

ERRATA
.

ERRATA DA PORTARIA N°. 549/2022-CRG, DE 07/04/2022, PU-
BLICADA NO DOE Nº 34.927 DE 08/04/2022.
Onde se lê:
sErvidor: miltoN boUlHosa ribEiro malato, id. fUNcioNal: 
5410380/2, PErÍodo aQUisitivo dE fÉrias dE 06/09/2017 a 05/09/2018,
Leia-se:
sErvidor: miltoN boUlHosa ribEiro malato, id. fUNcioNal: 
5410380/2, PErÍodo aQUisitivo dE fÉrias dE 01/01/2018 a 31/12/2018.
Onde se lê:
sErvidor: raimUNdo aNtÔNio moNtEiro, id. fUNcioNal: 3185982/3, 
PErÍodo aQUisitivo dE fÉrias dE 06/03/2019 a 05/03/2020,
Leia-se:
sErvidor: raimUNdo aNtÔNio moNtEiro, id. fUNcioNal: 3185982/3, 
PErÍodo aQUisitivo dE fÉrias dE 06/03/2020 a 05/03/2021.
belém-Pa, 11 de abril de 2022.
lUciaNa bitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações governamentais

Protocolo: 783755

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 552/2022-CRG
a coordENadora dE rElaÇÕEs govErNamENtais, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 441/2022-ccg, publicado no 
doE nº. 34.927, de 08/04/2022 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° 2022/428166 de 08 de abril de 2022;
rEsolvE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de vigia/Pa, no dia 12/04/2022.

Servidor Objetivo

odaliNa EmiKo aoKi alvEs, cPf 585.801.312-00, matrícula 
funcional nº 97571296/3, cargo assessor técnico, lotada no 

NUrmEc.
Realizar oficina de qualificação, no referido município.

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária a 
servidora acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
casa civil da govErNadoria do Estado, 11 de abril de 2022.
lUciaNa bitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações governamentais
PORTARIA Nº 554/2022-CRG
a coordENadora dE rElaÇÕEs govErNamENtais, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 441/2022-ccg, publicado no 
doE nº. 34.927, de 08/04/2022 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° 2022/430796, de 08 de abril de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rEsolvE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar no trecho mara-
bá/itUPiraNga/marabá/Pa, no dia 12/04/2022.

Servidor Objetivo

EmillY valÉria soarEs coElHo, matrícula funcional nº 
5921248/2, cPf 845.168.282-00, cargo assessor de comunica-

ção, lotada no centro regional do sudeste do Pará.

assessorar agenda Pública do governo do Estado, no 
referido município.

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária a 
servidora acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
casa civil da govErNadoria do Estado, 11 de abril de 2022.
lUciaNa bitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações governamentais
PORTARIA Nº 556/2022-CRG
a coordENadora dE rElaÇÕEs govErNamENtais, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela Portaria Nº 441/2022-ccg, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, 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° 2022/430593 de 8 de abril de 2022;
rEsolvE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar no trecho saNta-
rÉm/alENQUEr/saNtarÉm/Pa, no período de 18 a 20/04/2022.

Servidor Objetivo
alda lUZ dUartE araÚJo, cPf 261.073.332-15, matrícula 

funcional nº 5911283/2, cargo coordenador de área, lotada no 
centro regional de governo do baixo amazonas.

Participar de agenda institucional no referido 
município.

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
casa civil da govErNadoria do Estado, 11 de abril de 2022.
lUciaNa bitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações governamentais
PORTARIA Nº 557/2022-CRG
a coordENadora dE rElaÇÕEs govErNamENtais, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela Portaria Nº 441/2022-ccg, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, 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° 2022/429308, de 8 de abril de 2022;
rEsolvE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de iPiXUNa do Pará/Pa, no período de 09 a 10/04/2022.

Servidor Objetivo
silvio artHUr PErEira, cPf: 238.956.080-68,  matrícula 

funcional nº 5945738/ 1, cargo coordenador do Núcleo, lotado 
no NUrmEc.

Participar da agenda pública do governo do Estado, no 
referido município.

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
casa civil da govErNadoria do Estado, 11 de abril de 2022.
lUciaNa bitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações governamentais
PORTARIA Nº 558/2022-CRG
a coordENadora dE rElaÇÕEs govErNamENtais, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela Portaria Nº 441/2022-ccg, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, 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° 2022/430686 de 8 de abril de 2022;
rEsolvE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar no trecho mara-
bá/itUPiraNga/marabá/Pa, no dia 12/04/2022.

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 deslocará conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
casa civil da govErNadoria do Estado, 11 de abril de 2022.
lUciaNa bitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações governamentais
PORTARIA Nº 559/2022-CRG
a coordENadora dE rElaÇÕEs govErNamENtais, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela Portaria Nº 441/2022-ccg, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, 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° 2022/430655, de 8 de abril de 2022;
rEsolvE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar no trecho saNta-
rÉm/ alENQUEr/saNtarÉm/Pa, no período de 18 a 20/04/2022.

Servidor Objetivo

WaNdEr soarEs dE olivEira, matrícula funcional nº 
5855748/2, cPf 297.263.792-53, cargo técnico em gestão de 

desenvolvimento ciência tecnologia e inovação, lotado no centro 
regional de governo do baixo amazonas.

Participar de agenda institucional, no referido 
município.
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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, 11 de abril de 2022.
lUciaNa bitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações governamentais
PORTARIA Nº 560/2022-CRG
a coordENadora dE rElaÇÕEs govErNamENtais, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela Portaria Nº 441/2022-ccg, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, 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° 2022/421129 de 7 de abril de 2022;
rEsolvE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de abaEtEtUba/Pa, no dia 08/04/2022.

Servidor Objetivo
odaliNa EmiKo aoKi alvEs, cPf 585.801.312-00, matrícula 
funcional nº 97571296/3, cargo assessor técnico, lotada no 

NUrmEc.
Oficina de qualificação, no referido município.

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária a 
servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
casa civil da govErNadoria do Estado, 11 de abril de 2022.
lUciaNa bitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações governamentais

Protocolo: 783963
PORTARIA Nº 563/2022-CRG
a coordENadora dE rElaÇÕEs govErNamENtais, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela Portaria Nº 441/2022-ccg, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, 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° 2022/431893, de 8 de abril de 2022;
coNsidEraNdo ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rEsolvE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município 
de saNta iZabEl/Pa, no dia 11/04/2022.

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, 11 de abril de 2022.
lUciaNa bitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações governamentais
PORTARIA Nº 564/2022-CRG
a coordENadora dE rElaÇÕEs govErNamENtais, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela Portaria Nº 441/2022-ccg, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, 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° 2022/433106, de 8 de abril 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 11/04/2022.

Servidor Objetivo

aJaX dE soUsa loPEs, cPf 011.418.782-75, matrícula funcional 
nº 5952258/2, ocupante do cargo de assessor técnico, lotado na 

diretoria de cerimonial.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
casa civil da govErNadoria do Estado, 11 de abril de 2022.
lUciaNa bitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações governamentais
PORTARIA Nº 565/2022-CRG
a coordENadora dE rElaÇÕEs govErNamENtais, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela Portaria Nº 441/2022-ccg, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, 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° 2022/432978, de 8 de abril 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 iPiXUNa do Pará/Pa, no período de 08 a 10/04/2022.

Servidor Objetivo
lEo vargas dorNEllEs, cPf 301.194.482-20, matrícula fun-

cional n° 5958820/1, ocupante do cargo assessor do cerimonial, 
lotado na diretoria do cerimonial.

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

ii - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
casa civil da govErNadoria do Estado, 11 de abril de 2022.
lUciaNa bitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações governamentais
PORTARIA Nº 566/2022-CRG
a coordENadora dE rElaÇÕEs govErNamENtais, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela Portaria Nº 441/2022-ccg, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, 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° 2022/429746, de 8 de abril 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 SÃO FÉLIX DO XINGU/PA, no dia 08/04/2022.

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, 11 de abril de 2022.
lUciaNa bitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações governamentais
PORTARIA Nº 567/2022-CRG
a coordENadora dE rElaÇÕEs govErNamENtais, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela Portaria Nº 441/2022-ccg, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, 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° 2022/426321, de 7 de abril 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 iPiXUNa do Pará/Pa, no período de  08 a 09/04/2022.

Servidor Objetivo
ElissaNdro gomEs dE farias, cPf 832.410.274-49, matrícula 
funcional nº 5946370/ 1, ocupante do cargo assEssor admi-

Nistrativo iii, lotado na diretoria de gestão de logística.

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

 

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
casa civil da govErNadoria do Estado, 11 de abril de 2022.
lUciaNa bitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações governamentais
PORTARIA Nº 569/2022-CRG
a coordENadora dE rElaÇÕEs govErNamENtais, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela Portaria Nº 441/2022-ccg, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, 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° 2022/428227, de 08 de abril de 2022.
rEsolvE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de iPiXUNa do Pará/Pa, no período de 09 a 10/04/2022.

Servidor Objetivo

JOÃO BATISTA GOMES FILHO, CPF 212.983.784-00 matrícula 
funcional nº 5900907/3, ocupante do cargo de secretário de 

diretoria, lotado na diretoria de gestão de logística.
dar apoio logístico, no referido município.

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
casa civil da govErNadoria do Estado, 11 de abril de 2022.
lUciaNa bitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações governamentais
PORTARIA Nº 570/2022-CRG
a coordENadora dE rElaÇÕEs govErNamENtais, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela Portaria Nº 441/2022-ccg, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, 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° 2022/436681, de 11 de abril de 2022;
rEsolvE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de mUaNá/Pa, no período de 13 a 15/04/2022.
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Servidor Objetivo
dEivid tEiXEira dos saNtos, matrícula funcional nº 

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

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

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
casa civil da govErNadoria do Estado, 11 de abril de 2022.
lUciaNa bitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações governamentais

Protocolo: 784128
PORTARIA Nº 568/2022-CRG
a coordENadora dE rElaÇÕEs govErNamENtais, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela Portaria Nº 441/2022-ccg, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, 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° 2022/428385, de 8 de abril 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 iPiXUNa do Pará/Pa, no período de 09 a 10/04/2022.

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 NaE, no 
referido município.

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
casa civil da govErNadoria do Estado, 11 de abril de 2022.
lUciaNa bitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações governamentais
PORTARIA Nº 571/2022-CRG
a coordENadora dE rElaÇÕEs govErNamENtais, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela Portaria Nº 441/2022-ccg, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, 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° 2022/428250, de 8 de abril 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 iPiXUNa do Pará/Pa, no período de 09 a 10/04/2022.

Servidor Objetivo
lEoNardo ribEiro rEis cHarro QUiriNo, matrícula funcional 
nº 5941835/2, cPf 031.263.472-23, cargo secretário Executivo 

de cerimonial, lotado na diretoria do cerimonial.

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

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
casa civil da govErNadoria do Estado, 11 de abril de 2022.
lUciaNa bitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações governamentais

Protocolo: 784144
PORTARIA Nº 573/2022-CRG
a coordENadora dE rElaÇÕEs govErNamENtais, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela Portaria Nº 441/2022-ccg, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, 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° 2022/428201, de 8 de abril de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rEsolvE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
vigia/Pa, no dia 12/04/2022.

Servidor Objetivo

maUro sErgio mEscoUto da silva, cPf 179.699.132-53, 
matrícula funcional nº 5950873/2, ocupante do cargo de assessor 

administrativo iii, lotado na diretoria de gestão de logística.
dar apoio logístico ao NUrmEc, no referido município.

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
casa civil da govErNadoria do Estado, 11 de abril de 2022.
lUciaNa bitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações governamentais

Protocolo: 784169

FÉRIAS
.

PORTARIA N°. 551/2022-CCG, de 08 de Abril de 2022.
a coordENadora dE rElaÇÕEs govErNamENtais, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 441/2022-ccg, publicado no 
doE nº. 34.927, de 08/04/2022 e,
coNsidEraNdo o Processo Nº. 2022/52704, de 13/01/2022;

rEsolvE:
CONCEDER, 19 (dezenove) dias de férias regulamentares, ao servidor AL-
bErto simÕEs JorgE JUNior, id. funcional nº. 57193885/1, para gozo 
no período de 07/06/2022 a 25/06/2022, interrompidas através da Por-
taria nº. 435/2019-crg, Publicada no doE nº. 33.868, de 08/05/2019, 
referente ao período aquisitivo 2018/2019.  
 rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
casa civil da govErNadoria, 08 de abril de 2022.
lUciaNa bitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações governamentais

Protocolo: 783691
PORTARIA N°. 553/2022 - CRG, de 11 de Abril de 2022.
a coordENadora dE rElaÇÕEs govErNamENtais, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 441/2022-ccg, publicado no 
doE nº. 34.927, de 08/04/2022 e,
coNsidEraNdo o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei nº 5.810 de 24 de 
janeiro de 1994 e,
coNsidEraNdo ainda, o Processo Nº. 2022/429035, de 08/04/2022.
rEsolvE:
CONCEDER 15 (QUINZE) dias de férias regulamentares, ao servidor abaixo relacionado. 

ID. FUNCIONAL SERVIDOR PERÍODO AQUISITIVO PERÍODO GOZO

73504028/3 saraH gEisE viaNa QUEiroZ dos saNtos 07/02/2021 a 06/02/2022 06/04/2022 a 
20/04/2022

 
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
casa civil da govErNadoria do Estado, 11 de abril de 2022.
lUciaNa bitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações governamentais
PORTARIA N°. 555/2022-CRG, de 11 de Abril de 2022. 
a coordENadora dE rElaÇÕEs govErNamENtais, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 441/2022-ccg, publicado no 
doE nº. 34.927, de 08/04/2022 e,
coNsidEraNdo o Processo Nº. 2022/429018, de 08/04/2022;
rEsolvE: 
sUsPENdEr, por necessidade de serviço, a contar de 02/04/2022, o gozo 
de férias da servidora ádria liaNa ribEiro da silva PEraccHi, id. fun-
cional nº. 57220432/1, concedido por meio da Portaria nº. 306/2022-ccg, 
publicada no DOE Nº. 34886, de 09/03/2022, ficando os dias interrompi-
dos para gozo oportuno.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
casa civil da govErNadoria do Estado, 11 de abril de 2022.
lUciaNa bitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações governamentais

Protocolo: 783835

ALTERAÇÃO DE FÉRIAS
.

PORTARIA N° 562/2022-CRG, de 11 de Abril de 2022. 
a coordENadora dE rElaÇÕEs govErNamENtais, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela Portaria nº. 441/2022-ccg, publicado no 
doE nº. 34.927, de 08/04/2022 e,
coNsidEraNdo o Processo Nº. 2022/422044, de 07/04/2022;
rEsolvE: 
sUsPENdEr, por necessidade de serviço, a contar de 11/04/2022, o gozo 
de férias do servidor silvaNo olivEira da silva JÚNior, id. funcional 
nº. 5955396/2, concedido por meio da Portaria nº. 452/2022-ccg, pu-
blicada no DOE Nº. 34909, de 28/03/2022, ficando os dias interrompidos 
para gozo oportuno.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
casa civil da govErNadoria do Estado, 11 de abril de 2022.
lUciaNa bitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações governamentais

Protocolo: 783966

OUTRAS MATÉRIAS
.

PORTARIA N° 561 /2022 - CRG 
a coordENadora dE rElaÇÕEs govErNamENtais, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, pela Portaria Nº 441/2022-ccg, de 
07/04/2022, publicado no doE nº 34.927, de 08/04/2022, e 
coNsidEraNdo: o processo nº 2022/431374, de 08/04/2022.
rEsolvE:
i – EXclUir da Portaria Nº 70/2020-crg, de 17/08/2020, os ex-servidores 
IRAN ATAIDE DE LIMA, ex-chefe da Casa Civil, perfil de Administrator e 
SOLANO NAZARENO POJO DE SOUZA, ex-coordenador, perfil Comum, do 
sistema  e-Jurisdicionados do tcE,  a contar de 01/04/2022.
ii – iNclUir na Portaria Nº 070/2020-crg, de 17/08/2020, os 
servidores abaixo relacionados, a contar de 04/04/2022.

Nome Endereço Eletrônico Cargo Vinculo Funcional Perfil

luiziel Henderson guedes 
de oliveira gab.chefiaccg@gmail.com chefe da 

casa civil comissionado administrador

valdenira rodrigues 
ferreira valdeniraferreira_38@hotmail.com

assessor 
administrati-

vo iii
comissionado comum

 
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
casa civil da govErNadoriado Estado, 11 de abril de 2022.
lUciaNa bitENcoUrt soarEs
coordenadora de relações governamentais

Protocolo: 784060
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CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

DIÁRIA
.

 EXTRATO DE PORTARIA Nº 276/2022 – DI/CMG, 
DE 08 DE ABRIL DE 2022 

objetivo: Em complementação à Portaria Nº 264/2022 – di/cmg, a 
serviço do governo do Estado; município de origem: belém/Pa; destino: 
Parauapebas/Pa; Período: 05 a 09/04/2022; Quantidade de diárias: 4,0 
(alimentação) e 4,0 (pousada); Servidor: MAJ QOPM Paulo Henrique 
bechara e silva, mf nº 57199724/2; ordenador: cEl QoPm osmar vieira 
da costa Júnior;
 

Protocolo: 783714
 EXTRATO DE PORTARIA Nº 277/2022 – DI/CMG, 

DE 08 DE ABRIL DE 2022 
objetivo: Em complementação à Portaria Nº 261/2022 – di/cmg, a 
serviço do governo do Estado; município de origem: belém/Pa; destino: 
são felix Xingu/Pa; Período: 06 a 09/04/2022; Quantidade de diárias: 3,0 
(alimentação) e 3,0 (pousada); Servidores: MAJ QOPM Carlos Eduardo 
memória de sousa, mf nº 57173389/3, 2º sgt Pm giovani ferreira de 
souza, mf nº 5696712/5, 2° sgt bm Pedro Nazareno dos santos modesto, 
mf nº 5602289/2, cb Pm ailson brito dos santos, mf nº 57221947/2, 
cb Pm diogo da silva lopes, mf nº 57232499/2; ordenador: cEl QoPm 
osmar vieira da costa Júnior;

Protocolo: 783716
 EXTRATO DE PORTARIA Nº 278/2022 – DI/CMG, 

DE 08 DE ABRIL DE 2022 
objetivo: a serviço do governo do Estado; município de origem: belém/
Pa; destino: são felix Xingu/Pa; Período: 06 a 09/04/2022; Quantidade 
de diárias: 4,0 (alimentação) e 3,0 (pousada); Servidores: 1° TEN QOPM 
victor lincoln da cunha barros, mf nº 4220541/3, 2º sgt Pm francisco de 
lima cordeiro, mf nº 5386659/3, 3º sgt Pm osmar da conceição moraes 
de sousa Junior, mf nº 57200026/3, cb Pm douglas vieira souto, mf nº 
4219227/2, cb Pm frank bruno Egues ribeiro, mf nº 4219048/3; ordena-
dor: cEl QoPm osmar vieira da costa Júnior;

Protocolo: 783717
 EXTRATO DE PORTARIA Nº 279/2022 – DI/CMG, 

DE 11 DE ABRIL DE 2022 
objetivo: a serviço do governo do Estado; município de origem: belém/
Pa; destino: água azul do Norte/Pa; Período: 06 a 09/04/2022; Quantida-
de de diárias: 4,0 (alimentação) e 3,0 (pousada); Servidores: MAJ QOPM 
adriano rogério dantas monteiro, mf nº 54192566/2, 3º sgt Pm mar-
cos Paulo silva do Nascimento, mf nº 54193024/2, cb Pm diego giovani 
barbosa do Nascimento, mf nº 57223624/3, cb Pm rosenildo gonçalves 
alves, mf nº 57227675/2, sd Pm luciano audai ferreira Pereira, mf nº 
6402188/3; ordenador: cEl QoPm osmar vieira da costa Júnior;

Protocolo: 783740
 EXTRATO DE PORTARIA Nº 280/2022 – DI/CMG, 

DE 11 DE ABRIL DE 2022 
objetivo: a serviço do governo do Pará; município de origem: belém/
Pa; destino: colares/Pa; Período: 07/04/2022; Quantidade de diárias:1,0 
(alimentação); Servidores: CB PM Bruno David da Silva Rocha, MF nº 
57232737/2 e cb Pm franklin brandão de souza, mf nº 4219050; ordena-
dor: cEl QoPm osmar vieira da costa Júnior;

Protocolo: 783741
EXTRATO DE PORTARIA Nº 285/2022 – DI/CMG, 

DE 11 DE ABRIL DE 2022 
objetivo: a serviço do governo do Estado; município de origem: belém/
Pa; destino: Paragominas/Pa; Período: 08 a 09/04/2022; Quantidade de 
diárias: 2,0 (alimentação) 1,0 (pousada); Servidores: MAJ QOPM Richard 
batista da costa, mf nº 57199495/2, 1º sgt Pm andré costa carva-
lho, mf nº 54193101/4, cb Pm antonivaldo rodrigues alcantara, mf nº 
57222607/2, cb Pm raimundo Hélio Pereira de lima, mf nº 57232600/2, 
sd Pm Naslo Enrique sousa Pereira, mf nº 64013151/2; ordenador: cEl 
QoPm osmar vieira da costa Júnior;
 

Protocolo: 783838
 EXTRATO DE PORTARIA Nº 286/2022 – DI/CMG, 

DE 11 DE ABRIL DE 2022 
objetivo: a serviço do governo do Estado; município de origem: belém/
Pa; destino: colares/Pa; Período: 06 a 07/04/2022; Quantidade de diá-
rias: 2,0 (alimentação) 1,0 (pousada); Servidores: 2° TEN QOPM Lúcio 
allan romano de melo, mf nº 57218012/2, 3º sgt Pm israel barbosa bra-
ga, mf nº 57199589/2, cb Pm Jhemerson costa santos, mf nº 42196931, 
cb Pm max andresson teixeira gouveia, mf nº 57222517/2, sd bm luiz 
felipe oliveira brescovit, mf nº 5932551/2; ordenador: cEl QoPm osmar 
vieira da costa Júnior;
 

Protocolo: 783847
 EXTRATO DE PORTARIA Nº 281/2022 – DI/CMG, 

DE 11 DE ABRIL DE 2022 
objetivo: a serviço do governo do Estado; município de origem: belém/
Pa; destino: ipixuna do Pará/Pa; Período: 07 a 09/04/2022; Quantidade de 
diárias: 3,0 (alimentação) e 2,0 (pousada); Servidores: 3º SGT PM Mario Ale-
sandro araujo ferreira, mf nº 57199471/2 e sd Pm marília castro alves, mf 
nº 6401403/2; ordenador: cEl QoPm osmar vieira da costa Júnior;

Protocolo: 783785

EXTRATO DE PORTARIA Nº 282/2022 – DI/CMG, 
DE 11 DE ABRIL DE 2022 

objetivo: a serviço do governo do Estado; município de origem: belém/Pa; des-
tinos: breves/Pa e almeirim/Pa; Período: 02/04/2022; Quantidade de diárias: 
1,0 (alimentação); Servidor: MAJ QOPM Rubens Alan da Costa Barros, MF nº 
57198361/2; ordenador: cEl QoPm osmar vieira da costa Júnior;

Protocolo: 783789
 EXTRATO DE PORTARIA Nº 283/2022 – DI/CMG, 

DE 11 DE ABRIL DE 2022 
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao governo do 
Estado; município de origem: belém/Pa; destino: Parauapebas/Pa; Perío-
do: 04 a 09/04/2022; Quantidade de diárias: 6,0 (alimentação) 5,0 (pou-
sada); Servidor: 1° SGT PM RG 24367 Geraldo Miranda Santos, MF nº 
5696577/2; ordenador: cEl QoPm osmar vieira da costa Júnior;

Protocolo: 783796
 EXTRATO DE PORTARIA Nº 284/2022 – DI/CMG, 

DE 11 DE ABRIL DE 2022 
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao governo do 
Estado; município de origem: belém/Pa; destino: aurora do Pará/Pa; Perí-
odo: 09 a 10/04/2022; Quantidade de diárias: 2,0 (alimentação) 1,0 (pou-
sada); Servidor: Luiz Carlos Garcia da Silva, MF nº 55589484/3; Ordena-
dor: cEl QoPm osmar vieira da costa Júnior;
 

Protocolo: 783801

EXTRATO DE PORTARIA Nº 287/2022 – DI/CMG, 
DE 11 DE ABRIL DE 2022

objetivo: Para cumprir funções administrativas ligadas ao governo do Estado;
município de origem: belém/Pa;
destino: canaã dos carajás/Pa;
Período: 11 a 14/04/2022;
Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação) 3,0 (pousada);
servidores: 2° sgt r/r Pm Joveniano monteiro do rosário, mf nº 
51981860/1, 3º sgt Pm bruno oseas silva dos santos, mf nº57199652/2, 
cb Pm aldo vandamme silva Pessoa, mf nº 4218818/2, sd Pm Jonas vi-
lhena cardoso, mf nº 6401646/2;
ordenador: cEl QoPm osmar vieira da costa Júnior; 

Protocolo: 784201

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 165/2022-PGE.G., de 07 de abril de 2022 
o Procurador-geral do Estado, no uso das suas atribuições legais...
coNsidEraNdo, os artigos 3º e 4º da lei 6.813 de 25.01.2006 e decreto 
nº 2.420 de 14.07.2010;
CONSIDERANDO, o PAE nº 2021/605695, bem como o resultado final do 
Processo de avaliação, apurado pela comissão de avaliação de Progressão 
funcional, instituída pela Portaria 427/2021-PgE.g., de 20.09.2021.
rEsolvE:
PromovEr, a contar de 07.04.2022, os servidores do Quadro Permanente 
de Pessoal de apoio da Procuradoria-geral do Estado, ao Nível iii, de acor-
do com os artigos 3º e 4º da lei 6.813 de 25.01.2006 e decreto nº 2.420 
de 14.07.2010, conforme quadro abaixo:

Servidor Matrícula Cargo Critério
Paulo cícero barros da rocha 55589364/1 auxiliar de Procuradoria antiguidade

roberta ferreira da silva 57202674/2 técnico em gestão de Procuradoria merecimento
ana rita fagundes ferreira cardoso 55586805/2 técnico em gestão de Procuradoria antiguidade
danielle Paola Pimenta amanajás 5889484/1 técnico em gestão de Procuradoria merecimento
Katiane cristina da silva borges 5888805/1 assistente de Procuradoria antiguidade

Kerly de Nazaré de souza rodrigues 5891269/1 assistente de Procuradoria merecimento
lucyanna valente Nunes raposo 5888831/1 técnico em gestão de Procuradoria antiguidade

débora solange oliveira lima 57193159/2 técnico de Procuradoria merecimento
Enock de souza rabelo Junior 5817951/1 técnico em gestão de Procuradoria antiguidade
maria célia rodrigues soares 5888843/1 assistente de Procuradoria merecimento
Paulo roberto de souza lopes 5889481/1 motorista antiguidade
adriana dos santos monteiro 5889948/1 assistente de Procuradoria merecimento

cleyton isamu muto 5889929/1 técnico de Procuradoria antiguidade
fernando bernardo de souza Neto 55590245/2 técnico em gestão de Procuradoria merecimento

Élida guimarães valente 5889963/1 assistente de Procuradoria antiguidade
leon James dos santos 57193742/2 assistente de Procuradoria merecimento
Patricia garcia de souza 57192733/2 técnico em gestão de Procuradoria antiguidade

samira Hachem franco costa 57206455/1 técnico de Procuradoria merecimento
maria antônia oliva alves 57197206/2 técnico de Procuradoria antiguidade

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se. 
ricardo NassEr sEfEr
Procurador-geral do Estado

Protocolo: 783606
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PORTARIA Nº 163/2022-GAB-CG., de 08 de abril de 2022
o Procurador-geral do Estado e o corregedor-geral da PgE, no uso das 
suas atribuições legais...
coNsidEraNdo os termos do memorando nº 02/22-Pad 01/21, de 07 de 
abril de 2022, no qual a comissão do Processo administrativo instaurado 
pela Portaria Nº 196/2021-PgE.cg, publicada no d.o.E em 26.04.2021, 
e reconduzida pela Portaria Nº 478/2021-gab de 14/10/2021, 
publicada em 18/10/2021, para apuração de eventuais responsabilidades 
administrativas descritas no Procedimento Prévio nº 063/2019-cg, solicita 
a recondução da Comissão processante, pelo prazo de 60 (sessenta) 
dias, prorrogáveis por mais 60 (sessenta) dias, para a ultimação dos 
trabalhos, com aproveitamento de todos os atos até aqui praticados, em 
tudo resguardado o devido processo legal, em razão da complexidade do 
processo e do volume de trabalho, bem como a ausência de afastamento 
dos integrantes da comissão de suas atividades rotineiras,
rEsolvEm:
i – reconduzir a comissão composta pelos Procuradores fabíola de melo 
siems, Henrique Nobre reis e luciana cristina brito, respectivamente Pre-
sidente e membros, tendo como suplente renata souza dos santos, para 
dar continuidade aos trabalhos apuratórios com vistas à conclusão do Pro-
cesso administrativo instaurado pela Portaria 196/2021-PgE.cg no prazo 
de 60 (sessenta) dias, a contar de 18 de abril de 2022.
ii – convalidar todos os atos praticados até o momento pela referida comissão.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo NassEr sEfEr 
Procurador-geral do Estado
rolaNd raad massoUd
corregedor-geral da Procuradoria-geral do Estado

Protocolo: 783870

ERRATA
.

Errata da PORTARIA Nº 130/2022-PGE.G., de 17.03.2022, publica-
da no DOE nº 34.897 de 18.03.2022.
Onde se lê:
Nilda de souza Neto
Leia-se:
Nilda de souza Nery

Protocolo: 783615
A Procuradora-Geral Adjunta Administrativa, no uso das suas atri-
buições legais …
rEsolvE:
PUBLICAR, Errata da portaria nº 141/2022-PGE.G., de 30.03.2022, 
publicada no DOE nº 34.917, de 01.04.2022.
Onde se lê:

sueny maria dos santos imbiriba 446530/2 2020/2021 02.05 a 31.05.2022

Leia-se:

sueny maria dos santos imbiriba 446530/2 2020/2021 18.04 a 17.05.2022

adriaNa fraNco borgEs goUvEia
Procuradora-geral adjunta administrativa

Protocolo: 783733

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

FÉRIAS
.

PORTARIA Nº 073/2022-GAB/SEAC
Belém PA, 11 de abril de 2022
o sEcrEtário da sEcrEtaria EstratÉgica dE Estado dE articUla-
ÇÃO 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;
rEsolvE:
aUtoriZar à servidora KEllY dE soUZa mENdEs, matrícula 55587316, 
28 (vinte e oito) dias de férias interrompidas, a gozar no período de 
11/04/2022 a 08/05/2022, interrompidas pela portaria 072/2022 de 
08/04/2022, publicada no doE n° de 34.929 11/04/2022.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
gabinete do secretário, 08 de abril de 2022.
ricardo brisolla balEstrEri
secretário de Estado - sEac

Protocolo: 784045

AUDITORIA GERAL DO ESTADO

.

LICENÇA PRÊMIO
.

Portaria AGE Nº 033/2022-GAB, de 11 de abril 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 os autos 
do Processo Nº 2022/377861.
r E s o l v E: 
coNcEdEr ao servidor renato rômulo figueira almeida, matrícula nº 
55588528/1, ocupante do cargo de auditor de finanças e controle, lotado 
na Auditoria Geral do Estado - AGE, 60 (sessenta) dias de Licença Prêmio, 
no período de 09/05/2022 a 07/07/2022, correspondente ao triênio de 
03/05/2013 a 02/05/2016.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carvalHo dE olivEira
auditor-adjunto

Protocolo: 783865

.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

DISPENSA DE LICITAÇÃO
.

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002 / 2022
PartEs: o Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da FUNDAÇÃO PARÁPAZ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
21.648.632/0001-36, e a empresa imPrENsa ofical - ioEPa, pessoa ju-
rídica, inscrita no cNPJ/mf sob o nº cNPJ: 04.835.476/0001-01.
DO OBJETO: renovação do certificado digital (Token) pelo perido de 12 me-
ses, a qual garante proteção às transações eletrônicas e outros serviços via 
internet DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO: A presente contratação fundamenta-se nos termos do Inciso 
ii, art. 24, c/c incisos, art. 26 da lei de licitações, assim como no Parecer 
nº 084/2022 ProfUN - Procuradoria da fundação e Parecer 025/2022/
NUciN - Núcleo de controle interno desta
fundação ParáPaz.
VALOR TOTAL: R$ 200,00(duzentos reais).
rEcUrsos orÇamENtários:
- Funcional Programática: 14.122.1297.8338 – (Operacionalização das 
Ações Administrativas)
- Elemento de Despesa: 3390-30.17 (Material de consumo/processamento 
de dados)
- Fonte de Recursos: 0101 – (Recursos do Tesouro)
- ação: 227275
- Pi: 4120008338c
albErto HENriQUE tEiXEira dE barros
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO PARÁPAZ

Protocolo: 784166

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
A FUNDAÇÃO PARAPAZ, resolve ratificar o Termo de Dispensa de Licitação 
nº 02/2022 para renovação do certificado digital (Token) pelo período de 
12 meses, a qual garante proteção às transações eletrônicas e outros ser-
viços via internet ,de acordo com o previsto nas metas e recursos destina-
dos pela lei orçamentária anual para o ano de 2022.
ProcEsso admiNistrativo n° 2022/295337
VALOR TOTAL: R$ 200,00 (Duzentos reais).
EmPrEsa: imPrENsa oficial do Estado do Pará
c.N.P.J: º 04.835.476/0001-01
albErto HENriQUE tEiXEira dE barros
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO PARÁPAZ

Protocolo: 784171

OUTRAS MATÉRIAS
.

AVISO DE FRACASSO DE DISPENSA POR COTAÇÃO ELETRÔNICA
FUNDAÇÃO PARÁPAZ Nº 002/2022
ProcEsso Nº 2022/89109
O Presidente da FUNDAÇÃO PARÁPAZ, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas, de acordo com o decreto publicado no doE Nº 34.614 de 12 de 
fevereiro de 2021, rEsolvE: Homologar o “fracasso” da cotação Ele-
trônica nº 02/2022 publicada no Diário Oficial nº 34.921 de 05 DE ABRIL 
dE 2022 por não obter sucesso na negociação.
albErto HENriQUE tEiXEira dE barros
Presidente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 784179

SECRETARIA DE ESTADO 
DE PLANEJAMENTO 
E ADMINISTRAÇÃO

.

FÉRIAS
.

PORTARIA Nº 301/2022-DAF/SEPLAD, DE 11 DE ABRIL 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: 2022/416790 de 
06/04/2022.
rEsolvE:
CONCEDER 14 (quatorze) dias de férias regulamentares à servidora 
JosYNElia tavarEs raiol id. funcional nº 57197304/2, ocupante do 
cargo de consultor Jurídico do Estado / secretário adjunto de moderniza-
ção e gestão administrativa, lotada na secretaria adjunta de modernização 
e gestão administrativa – samad/sEPlad, no período de 07 de abril de 
2022 a 20 de abril de 2022, referente ao período aquisitivo de 27 de janeiro 
de 2019 a 26 de janeiro de 2020. 
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 11 DE 
abril dE 2022.
ÍRIS ALVES MIRANDA NEGRÃO
diretora de administração e finanças
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PORTARIA Nº 302/2022-DAF/SEPLAD, DE 11 DE ABRIL 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: 2022/416790 de 
06/04/2022.
rEsolvE:
CONCEDER 10 (dez) dias de férias regulamentares à servidora JOSYNELIA 
tavarEs raiol id. funcional nº 57197304/2, ocupante do cargo de con-
sultor Jurídico do Estado / secretário adjunto de modernização e gestão 
administrativa, lotada na secretaria adjunta de modernização e gestão 
administrativa – samad/sEPlad, no período de 21 de abril de 2022 a 30 
de abril de 2022, referente ao período aquisitivo de 27 de janeiro de 2020 
a 26 de janeiro de 2021. 
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 11 DE 
abril dE 2022.
ÍRIS ALVES MIRANDA NEGRÃO
diretora de administração e finanças

Protocolo: 783974

.

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

RESULTADO DO LEILÃO PÚBLICO Nº 01/2022
A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO – 
SEPLAD, por meio de sua COMISSÃO DE LEILÃO, designada pela PORTARIA 
Nº 0125/2019-gs/sEad de 14/05/2019, publicada no d.o.E. nº 33.879 
de 23/05/2019, torna público o resultado da venda pelo meio on line de 
veículos no estado de recuperação e sucata, pertencentes aos Órgãos da 
Administração Pública Estadual, através do LEILÃO PÚBLICO Nº 01/2022, 
realizado no dia 24/02/2022, na alça viária, Km 01, nº 888, marituba/Pa, 
conforme valores de arremate abaixo mencionados:

LOTE ÓRGÃO MARCA/MODELO PLACA ANO RENAVAM VALOR ARREMA-
TE (R$)

1 PmE HoNda/XrE 300 otU-8312 2012 533813212 4.100,00
2 PmE HoNda/XrE 300 otU-7662 2012 533803411 3.700,00
3 PmE HoNda/XrE 300 otv-4072 2012 533415195 3.700,00
4 PmE HoNda/XrE 300 otU-5392 2012 533734088 3.900,00
5 PmE HoNda/XrE 300 otU-2042 2012 533581524 4.000,00
6 PmE HoNda/XrE 300 otX-9121 2013 708640850 4.700,00
7 PmE HoNda/NXr150 bros Esd NsH-6719 2009 173800769 4.100,00
8 PmE HoNda/NXr150 bros Esd NsH-6429 2009 173796842 3.800,00
9 PmE HoNda/NXr150 bros Esd NsH-6099 2009 173781390 3.500,00
10 PmE HoNda/NXr150 bros Esd NsH-6059 2009 173779808 4.100,00
11 PmE HoNda/NXr150 bros Esd NsH-6009 2009 173777899 4.300,00
12 PmE HoNda/NXr150 bros Esd Jvs-9428 2008 943629195 3.300,00
13 PmE HoNda/NXr150 bros Esd Jvs-9228 2007 943619157 2.600,00
14 PmE HoNda/NXr150 bros Esd Jvs-8348 2007 943593530 3.700,00
15 PmE HoNda/NXr150 bros Esd Jvs-8228 2007 943589126 3.500,00
17 PmE HoNda/NXr150 bros Esd Jvr-0337 2008 991272331 3.100,00
18 PmE HoNda/XrE 300 otW-4031 2013 679379584 4.700,00
19 PmE HoNda/NXr150 bros Esd Jvs-7838 2007 943576407 3.600,00
20 PmE HoNda/NXr150 bros Esd NsH-5949 2009 173775918 4.100,00
21 PmE YamaHa/laNdEr XtZ250 ofK-2899 2011 391803565 2.200,00
22 PmE YamaHa/laNdEr XtZ250 ofK-2299 2011 391723553 2.900,00
23 PmE YamaHa/laNdEr XtZ250 ofK-2219 2011 391716620 3.100,00
24 PmE YamaHa/laNdEr XtZ250 ofK-2959 2011 391812815 3.300,00
25 PmE YamaHa/laNdEr XtZ250 ofK-1459 2011 391600249 2.900,00
26 PmE YamaHa/laNdEr XtZ250 ofK-1889 2011 391674587 4.100,00
27 PmE YamaHa/laNdEr XtZ250 ofK-3139 2011 391844296 3.100,00
28 PmE YamaHa/laNdEr XtZ250 ofK-1689 2011 391640828 4.100,00
29 PmE mmc/l200 4X4 gl Jvt-2437 2008 110084624 12.800,00
30 PmE NissaN/froNtiEr 4X4 XE JUQ-3668 2004 835453855 21.600,00
31 PmE vW/Parati 1.6 tracKfiEld JvY-0138 2007 946001499 5.300,00
32 cbm ford/fiEsta sEdaN1 gflEX Ntb-5030 2010 271215054 17.200,00
33 cbm YamaHa/laNdEr XtZ250 JvY-0535 2008 135991803 7.500,00
34 cbm i/m bENZ rEvEscaP Jvr-5066 2008 147211255 21.000,00
35 cbm ford/fiEsta 1.6 flEX otN-4551 2013 516121715 20.500,00
36 cbm YamaHa/laNdEr XtZ250 JvY-0575 2008 135992982 7.100,00
37 cbm YamaHa/laNdEr XtZ250 JvY-0745 2008 135996937 7.100,00
38 cbm YamaHa/laNdEr XtZ250 JvY-2095 2008 136117791 7.300,00
39 cbm HoNda/N Xr150 bros Esd JUZ-2035 2007 925601039 3.500,00
40 cbm HoNda/cg 125 titaN Es JvH-6010 2000 748878130 1.600,00
41 cbm i/m bENZ313cdi marimar HNH-9908 2011 457931604 43.900,00

42 cbm mErcEdEs bENZ Jta-3373 1985 140984437 47.900,00
43 cbm i/ford raNgEr Xl 13P Nta-4059 2010 263231933 20.200,00
44 cbm i/m bENZ313cdi marimar NYf-2709 2011 466411600 41.100,00
45 cbm ford/fiEsta sEdaN1.6 flEX Ntb-4970 2010 271213272 17.800,00
46 cbm i/ford raNgEr Xl 13P Nta-4719 2010 263331890 34.600,00
47 cbm YamaHa/laNdEr XtZ250 JvY-1445 2008 136061290 7.000,00
48 cbm ford/fiEsta 1.6 flEX otN-4231 2013 516032267 19.600,00
49 cbm YamaHa/laNdEr XtZ250 JvY-2655 2008 136144160 7.100,00
50 cbm ford/fiEsta sEdaN1.6 flEX Ntb-5070 2010 271215461 16.700,00
51 cbm ford/fiEsta 1.6 flEX Jvg-3014 2009 143324756 14.100,00
52 cbm ford/fiEsta 1.6 flEX Jvg-3094 2009 143325531 15.900,00
53 cbm ford/fiEsta 1.6 flEX otN-4321 2013 516054147 11.500,00
54 cbm mmc/l200 4X4 gl JvJ-6790 2008 118407953 28.000,00
55 cbm i/m bENZ413cdi sPriNtErc JWc-5426 2008 152348840 62.500,00
56 cbm HoNda/NXr150 bros Esd Jvr-2158 2007 942749170 6.500,00
57 cbm i/ford raNgEr Xl 13P Nta-4779 2010 263345831 35.000,00
58 cbm YamaHa/laNdEr XtZ250 JvY-2005 2008 136108415 7.500,00
59 cbm YamaHa/laNdEr XtZ250 JvY-0795 2008 135998832 7.500,00
60 cbm ford/fiEsta sEdaN1.6 flEX Ntb-5020 2010 271214775 18.700,00
61 cbm ford/fiEsta sEdaN1.6 flEX Ntb-5060 2010 2712215275 19.300,00
62 cbm trollEr/t4 tdi osW-1595 2013 547153805 55.000,00
63 cbm ford/fiEsta 1.6 flEX ofJ-0869 2011 390350508 18.300,00
64 cbm YamaHa/laNdEr XtZ250 JvY-2535 2008 136139833 9.000,00
65 cbm ford/fiEsta 1.6 flEX Jvg-3404 2009 143330144 16.300,00
66 cbm YamaHa/laNdEr XtZ250 JvY-0685 2008 135995930 8.100,00
67 cbm i/ford raNgEr Xl 13P Nta-4509 2010 263295087 37.400,00
68 cbm HoNda/NXr150 bros Esd JUZ-1405 2007 925588563 6.900,00
69 cbm i/ford raNgEr Xl 13P Nta-4399 2010 263283526 37.500,00
70 cbm fiat/Palio WK advEN flEX Jva-1576 2006 930873653 13.800,00
71 cbm i.m. bENZ313cdi marimar a olv-8289 2011 476853583 48.000,00
72 cbm HoNda/NXr150 bros Esd Jvr-3048 2007 942774728 6.400,00
73 cbm i/ford raNgEr Xl 13P Nta-4759 2010 263339386 37.300,00
74 cbm i/ford raNgEr Xlt 13P Nsl-1774 2010 218135807 38.000,00
75 cbm ford/fiEsta 1.6 flEX ofJ-0819 2011 390348694 16.600,00
76 cbm i/ford raNgEr Xlt 13P ofi-3297 2011 350299552 39.300,00
77 cbm i/ford raNgEr Xl 13P Nta-4859 2010 263348490 37.900,00
78 cbm ford/fiEsta 1.6 flEX Nsv-1657 2010 250457733 16.000,00
79 cbm YamaHa/laNdEr XtZ250 JvY-1135 2008 136034411 8.300,00
80 cbm HoNda/NXr150 bros Esd JUZ-2075 2007 925601764 5.500,00
81 cbm YamaHa/laNdEr XtZ250 JvY-1165 2008 136037208 8.100,00
82 cbm HoNda/Xr 250 torNado JUZ-2265 2007 925604275 7.000,00
83 cbm i/ford raNgEr Xl 13P Nta-4429 2010 263286819 36.400,00
84 cbm HoNda/NXr150 bros Esd Jvr-1368 2007 942729870 6.700,00
85 cbm vW/17.250 E JUY-3591 2006 907647049 25.500,00
86 cbm i/ford raNgEr Xl 13P Nta-4899 2010 263349225 18.500,00
87 cbm ford/fiEsta 1.6 flEX ofJ-0949 2011 390351849 20.700,00
88 cbm i.m. bENZ rEvEscaP a Uti Jvr-4896 2008 147203694 48.500,00
90 cbm HoNda/cg 125 titaN Es JUN-8849 2002 792144708 4.200,00
91 cbm mmc/l200 4X4 gl Jvo-1550 2009 118415565 29.900,00
92 cbm i/ford raNgEr Xl 13P Nta-4009 2011 263227189 37.400,00
93 cbm i/ford raNgEr Xl 13P Nta-4489 2011 263289370 37.000,00
94 cbm ford/fiEsta sEdaN1.6 flEX Ntb-4990 2011 271213736 15.900,00
95 cbm gm/astra sEdaN advaNtagE JJQ-7b23 2007 924514760 9.600,00
96 sEmas fiat/dUcato miNibUs JvN-6681 2007 949415103 40.600,00
97 sEmas vW/gol 1.0 JvN-6931 2007 949420409 12.000,00
98 sEmas i/ford raNgEr Xlt 13P ofo-9070 2011 411543130 58.300,00
99 sEmas i/ford raNgEr Xlt 13P ofo-9130 2011 411544373 46.400,00
100 sEmas i/ford raNgEr Xlt 13P ofo-8950 2011 411540491 48.400,00
101 sEmas i/ford raNgEr Xlt 13P ofo-8850 2011 411538918 47.500,00
102 sEmas i/ford raNgEr Xlt 13P NsY-7260 2010 270151532 45.500,00
103 sEmas i/ford raNgEr Xlt 13P NsY-7150 2010 270150072 46.000,00
104 sEmas mmc/l200 tritoN savaNa Qdg-2399 2014 1026351860 70.000,00
105 sEmas HoNda/cg150 faN Esdi otl-3427 2014 1016129286 8.000,00
106 sEgUP vW/Parati 1.6 Jvv-8026 2009 149554303 12.600,00
107 sEgUP i/ford raNgEr Xl 13P ofm-6758 2011 487651014 46.000,00
108 sEgUP mmc/l200 4X4 gl JWa-6641 2008 119218097 22.100,00
109 sEgUP PEUgEot/boXEr m330m Hdi JWb-3477 2008 116241640 15.000,00

110 sEgUP vW/Parati 1.6 Jvv-8046 2009 149554362 7.000,00

111 sEgUP PEUgEot/boXEr m330m Hdi JWb-3437 2008 116240644 18.600,00
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112 sEgUP YamaHa/Xt 660r NsH-5186 2009 154929123 18.000,00
113 sEgUP NissaN/froNtiEr XE 25 X4 NsH-1218 2009 167438190 22.800,00
114 sEgUP mmc/l200 4X4 gl JWa-6311 2008 119209144 17.800,00
115 sEgUP vW/Parati 1.6 Jvv-8246 2009 149555172 6.400,00
116 sEgUP vW/Parati 1.6 Jvv-8086 2009 149554494 5.200,00
117 sEgUP mmc/l200 4X4 gl JWa-6991 2008 119239523 17.600,00
118 sEgUP mmc/l200 4X4 gl JWa-7461 2008 119256240 14.300,00
119 sEgUP mmc/l200 4X4 gl JWa-6791 2008 119227851 15.600,00
120 sEgUP mmc/l200 4X4 gl JWa-7271 2008 119249634 12.400,00
121 Pc vW/Parati 1.6 sUrf JUr-4404 2008 971252599 6.500,00
122 cbm i/ford raNgEr Xl 13P Nta-4199 2010 263251918 4.500,00
123 sEgUP HoNda/NX-4 falcoN NsE-0056 2008 153363185 3.200,00
124 sEgUP HoNda/NX-4 falcoN NsE-0036 2008 153362073 2.600,00
125 sEgUP HoNda/NX-4 falcoN NsE-0106 2008 153366265 2.900,00
126 sEgUP HoNda/NXr150 bros Esd JWb-2617 2008 116221054 3.300,00
127 sEgUP HoNda/Xr 250 torNado Jvi-9569 2005 867648708 1.500,00
128 sEgUP HoNda/Xr 250 torNado Jvi-9549 2005 867647825 1.550,00
130 cbm ford/fiEsta sEdaN1.6 flEX Ntb-5010 2010 271214511 18.300,00
132 sEgUP ford/EcosPort fsl1.6flEX ofJ-8847 2011 351778225 11.400,00

total arrEcadado PElo govErNo do Estado 2.203.950,00 

belém, 08 de abril de 2022
gisEllE alvEs gUErra
Presidente da comissão de leilão

Protocolo: 783664

PORTARIA Nº 99, DE 11 DE ABRIL DE 2022 - DPO
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usan-
do das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) Decreto(s) 
nº 2115, de 13 de janeiro de 2022, que aprova a Programação orçamen-
tária e o cronograma mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da 
seguridade social, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2022 e, 
considerando o(s) decreto(s) n° 2287, de 11/04/2022.
rEsolvE:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no cro-
nograma mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da seguridade 
Social, do primeiro quadrimestre do exercício de 2022, de acordo com o(s) 
anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
ivaldo rENaldo dE PaUla lEdo
secretário de Estado de Planejamento e administração

ANEXO A PORTARIA Nº 99, DE 11 DE ABRIL DE 2022

ÁREA/UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA/
GRUPO DE DESPE-
SA/SUBGRUPO DE 

DESPESA

FONTE

1º QUADRIMESTRE - 2022

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL

iNfra-EstrUtUra E 
traNsPortE

sEdoP
investimentos 0,00 0,00 0,00 1.031.540,82 1.031.540,82

obras e instalações
 0301 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
 0306 0,00 0,00 0,00 731.540,82 731.540,82

sEtraN
investimentos 0,00 0,00 0,00 3.084.645,22 3.084.645,22

obras e instalações
 0324 0,00 0,00 0,00 261.887,42 261.887,42
 0325 0,00 0,00 0,00 1.498.907,91 1.498.907,91
 0326 0,00 0,00 0,00 1.323.849,89 1.323.849,89

PolÍtica social
fEs

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 1.450.000,00 1.450.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00
 0301 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00

PolÍtica sÓcio-
cUltUral

fcP
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 82.000,00 82.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 0,00 82.000,00 82.000,00

sEEl

investimentos 0,00 0,00 0,00 140.584,60 140.584,60

obras e instalações
 0101 0,00 0,00 0,00 140.584,60 140.584,60

sUbordiNados ao 
govErNo do Estado

casa civil
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

contrato Estimativo
 0101 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

PROGRAMA/
ORGÃO FONTE

1º QUADRIMESTRE - 2022
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL

cultura 0,00 0,00 0,00 82.000,00 82.000,00
fcP
 0101 0,00 0,00 0,00 82.000,00 82.000,00

desenvolvimento 
Urbano - Habita-
ção, saneamento  

e mobilidade 

0,00 0,00 0,00 731.540,82 731.540,82

sEdoP
 0306 0,00 0,00 0,00 731.540,82 731.540,82

Esporte e lazer 0,00 0,00 0,00 140.584,60 140.584,60
sEEl

 0101 0,00 0,00 0,00 140.584,60 140.584,60
governança 

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

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

infraestrutura e 
logística 0,00 0,00 0,00 2.008.163,43 2.008.163,43

sEtraN
 0324 0,00 0,00 0,00 261.887,42 261.887,42
 0325 0,00 0,00 0,00 1.498.907,91 1.498.907,91
 0326 0,00 0,00 0,00 247.368,10 247.368,10

manutenção da 
gestão 0,00 0,00 0,00 2.576.481,79 2.576.481,79

casa civil
 0101 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

sEtraN
 0326 0,00 0,00 0,00 1.076.481,79 1.076.481,79

saúde 0,00 0,00 0,00 1.450.000,00 1.450.000,00
fEs
 0101 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00
 0301 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00

FONTE
1º QUADRIMESTRE - 2022

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL
0101 - rEcUrsos ordi-

Narios                                         0,00 0,00 0,00 3.022.584,60 3.022.584,60

0301 - recursos ordinários 0,00 0,00 0,00 450.000,00 450.000,00
0306 - recursos Provenientes 
de transferências - convênios 

e outros
0,00 0,00 0,00 731.540,82 731.540,82

0324 - royaltie mineral 0,00 0,00 0,00 261.887,42 261.887,42
0325 - royaltie Hídrico 0,00 0,00 0,00 1.498.907,91 1.498.907,91
0326 - royaltie Petróleo 0,00 0,00 0,00 1.323.849,89 1.323.849,89

total 0,00 0,00 0,00 7.288.770,64 7.288.770,64

Protocolo: 784204

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 Nº 44/SEAP/SEPLAD, DE 08 DE ABRIL DE 2022
RESULTADO DEFINITIVO DA 4ª ETAPA: PROVA DE APTIDÃO 
FÍSICA (PAF) DE CANDIDATOS NA CONDIÇÃO SUB JUDICE 

a SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 
(SEPLAD) e a SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA (SEAP), no uso de suas atribuições legais, mediante as 
condições estipuladas neste Edital, 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 público o Resultado Definitivo da 4ª Etapa: 
Prova de Aptidão Física (PAF) dos candidatos na condição sub judice do 
concurso c-208.
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1. Do Resultado Definitivo da 4ª Etapa: Prova de Aptidão Física (PAF) dos 
candidatos na condição sub Judice:

CARGO 01: POLICIAL PENAL (MASCULINO) – GUAJARÁ
Inscrição Nome Situação PAF

1890 lUiZ HENriQUE rEis toUriNHo aPto
11882 WEdsoN alEXaNdrE alvEs aPto

CARGO 01: POLICIAL PENAL (MASCULINO) – BAIXO AMAZONAS
Inscrição Nome Situação PAF

67189 ismaEliNo castro NEto iNaPto
82414 Josias frEitas barbosa iNaPto

2. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
belém/Pa, 08 de abril de 2022. 
ivaldo rENaldo dE PaUla lEdo
secretário de Estado de Planejamento e administração
samUElsoN Yoiti igaKi
secretário de Estado de administração Penitenciária

Republicado por ter saído com incorreções no Diário Oficial do dia 11.04.2022.
Protocolo: 784196

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 62/2022-SEPLAD/PCPA, 11 DE ABRIL DE 2022 
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS SUB JUDICE PARA A MATRÍCULA 
NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 
– SEPLAD e a POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ – PCPA, no uso de 
suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital e 
em cumprimento de decisão judicial, TORNAM PÚBLICA a CONVOCAÇÃO 
de candidatos na condição sub judice relacionados no anexo deste edital, 
para a matrícula ao curso de formação dos candidatos do concurso c-207, 
para provimento de cargos de Nível superior das carreiras Policiais de 
investigador de Polícia civil, de Escrivão de Polícia civil e Papiloscopista.
1. DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À MATRÍCULA 
DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
1.1 dias: 12 e 13 de abril de 2022.
1.2. Horário: de 07:00h às 13:00h, observado horário oficial de Brasília/DF.
1.3. o candidato convocado para matrícula no curso de formação de 
Polícia civil deverá entregar os documentos no auditório do instituto de 
Ensino de segurança do Pará – iEsP, onde funciona a academia de Polícia 
civil do Pará - acadEPol, sito na rodovia br-316, Km 13, s/Nº, centro, 
marituba – Pará, cEP – 67.105-290.
2. DOS REQUISITOS PARA A MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO
2.1. somente serão admitidos à matrícula no curso de formação, os 
candidatos que tiverem a idade mínima de dezoito anos completos, 
estiverem capacitados física e mentalmente para o exercício das atribuições 
do cargo, apresentarem documento de identidade original em bom estado 
de conservação, bem como apresentarem originais e cópia autenticada da 
seguinte documentação:
a) ser aprovado e classificado na primeira fase do concurso público
b) cédula de identidade; 
c) título de eleitor com respectivo comprovante de quitação; 
d) CPF/MF; 
e) PIS/PASEP (se cadastrado); 
f) Comprovante de quitação com o serviço militar; 
g) Atestado médico comprovando que não possui impedimento para cursar as 
disciplinas de educação física e defesa pessoal, inclusive exame ergométrico; 
h) Fator RH; 
i) 2 (duas) fotografias 3X4 recentes; 
j) formulário de matrícula devidamente preenchido;
k) cumprir com as exigências previstas no Edital do concurso.
2.2. após análise da documentação apresentada pelos candidatos, será 
publicada a homologação da matrícula para o curso de formação somente 
daqueles que estiverem com a documentação considerada regular pelo 
presente Edital.
2.3. será eliminado do concurso público o candidato convocado para o 
curso de formação que deixar de apresentar a documentação exigida no 
período estipulado em Edital ou que apresentá-la de forma irregular; não 
efetivar sua matrícula no período estipulado; desistir expressamente do 
curso; deixar de comparecer por qualquer motivo ao curso de formação 
ou, ainda, não satisfizer aos demais requisitos legais e edilícios.
2.4. o candidato matriculado no curso de formação continuará a ser 
submetido à investigação criminal e social, conforme previsto no 
artigo 48, inciso i, “f”, da lei complementar nº 022/94 da Polícia civil 
do Estado do Pará, podendo vir a ser desligado do curso de formação 
e, consequentemente, eliminado do concurso público, se não possuir 
procedimento irrepreensível e idoneidade moral inatacável, devidamente 
comprovado.

2.5. o candidato que não apresentar a documentação exigida no ato 
da matrícula terá sua inscrição no curso de formação indeferida e será 
eliminado do certame.
3.Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
belém, 11 de abril de 2022.
ivaldo rENaldo dE PaUla lEdo
secretário de Estado de Planejamento e administração
WaltEr rEsENdE dE almEida
delegado geral da Polícia civil do Estado do Pará

ANEXO
CANDIDATOS SUB JUDICE CONVOCADOS PARA MATRICULA NO 
CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

402 - ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL
NOME INSCRIÇÃO PROCESSO JUDICIAL Nº NOTA FINAL 1ª FASE

Emerson rodrigues da costa 4140096472 0803809-32.2022.8.14.0000 14.40
lucas diogo rodrigues da silva 4140113536 0803809-32.2022.8.14.0000 14.35
Ewerton felipe santana lobato 4140137303 0803809-32.2022.8.14.0000 14.25

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 63/SEPLAD/PCPA, 11 DE ABRIL DE 2022
 
A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 
– SEPLAD e a POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ – PCPA, no 
uso de suas atribuições legais, e em cumprimento de decisão judicial, 
TORNAM PÚBLICA a REINTEGRAÇÃO na condição sub judice ao 
concurso Público no C-207, bem como fica RECOMENDADO na Etapa da 
INVESTIGAÇAÕ SOCIAL E CRIMINAL, o candidato abaixo especificado, 
conforme as seguintes disposições:

401 - INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL

NOME INSCRIÇÃO PROCESSO JUDICIAL Nº

alan robson rodrigues Nascimento 4130095245 0800153-33.2022.8.14.9000

1º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
belém, 11 de abril de 2022.
ivaldo rENaldo dE PaUla lEdo
secretário de Estado de Planejamento e administração
WaltEr rEsENdE dE almEida
delegado geral da Polícia civil do Estado do Pará

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E 

ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ - PCPA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE NÍVEL 

SUPERIOR DAS CARREIRAS POLICIAIS DE
INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL, DE ESCRIVÃO DE POLÍCIA 

CIVIL E PAPILOSCOPISTA.
CONCURSO PÚBLICO C – 207

EDITAL Nº 64/2022-SEPLAD/PCPA, 11 DE ABRIL DE 2022

A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 
– SEPLAD/PA, e a POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ - PCPA, 
no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento de decisão judicial, 
tornam público o resultado final da 1ª Fase do candidato na condição sub 
judice abaixo especificado, do concurso público destinado ao provimento 
de cargos de Nível superior das carreiras Policiais de investigador de 
Polícia civil, de Escrivão de Polícia civil e Papiloscopista.

401 - INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL

NOME INSCRIÇÃO PROCESSO JUDICIAL Nº NOTA

alan robson rodrigues Nascimento 4130095245 0800153-33.2022.8.14.9000 17.30
 
1. O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação.
belém, 11 de abril de 2022.
ivaldo rENaldo dE PaUla lEdo
secretário de Estado de Planejamento e administração
WaltEr rEsENdE dE almEida
delegado geral da Polícia civil do Estado do Pará

Protocolo: 784197
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IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

PORTARIA
.

RESUMO DE PORTARIA Nº 064 DE ABRIL DE 2022
o Presidente da imPrENsa oficial do Estado - ioE, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto governamental de 01 de abril de 
2022, publicado no Diário Oficial n.º 34.918 de 01 de Abril de 2022.
rEsolvE:
Excluir da Portaria Nº 058, de 05 de abril de 2022, os servidores 
KlEofas do socorro dias, matrícula nº 5746833/2 e samUEl dos 
saNtos ramos , matrícula nº 3150470/1, referente ao gozo de férias 
regulamentares no período de 02/05 à 31/05/2022.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aroldo carNEiro

PresidenteProtocolo: 784042

.

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

PORTARIA N.º 063 DE 11 DE ABRIL DE 2022
O Presidente da Imprensa Oficial do Estado - IOE, no uso das atribuições 
conferidas pela lei Estadual n° 4.438 de 12 de dezembro de 1972 e pelo 
Decreto Governamental de 01 de Abril de 2022, publicada no Diário Oficial 
n° 34.918 de 01 de abril de 2022.
vistos e examinados os autos do processo 133 e 134/2020, instaurado 
para apuração de responsabilidades:
resolve:
art. 1° - acatar o relatório da comissão de Processo administrativo disci-
plinar, conforme o art. 224 da lei nº 5.810/1994.
Art. 2° - APROVAR o Parecer Jurídico nº 023/2022, de fls. 138, parte inte-
grante desta decisão, que opina pela regularidade dos trabalhos apurató-
rios desenvolvidos, em seus aspectos formal e material;
art. 3° - dEcidir pelo não indiciamento dos servidores apurados, bem 
como, determino o arquivamento dos autos de sindicância;
art. 4° - dEtErmiNar os consecutivos envios do processo ao setor de 
recursos Humanos para conclusões de praxe e para ciência dos servidores 
quanto ao resultado desta sindicância para apuração de responsabilidade;
art. 5° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aroldo carNEiro
Presidente da ioEPa

Protocolo: 783932

.

.

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 233 DE 11 DE ABRIL 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 2022/415875 
(PAE), de 06/04/2022.
rEsolvE:
 i – aUtoriZar o servidor alessandro de moraes barros, matrícula nº 
5890933/1, ocupante do cargo de motorista/gerente, a viajar ao município 
de Santarém/PA, no período de 18/04/2022 a 20/04/2022, a fim de super-
visionar a organização, limpeza e montagem do polo do igEPrEv no refe-
rido município, tendo em vista a realização da cerimônia de inauguração.
II- CONCEDER, de acordo com as bases legais vigentes, 02 e ½ (duas e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item I.
 dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
instituto de gestão Previdenciária do Estado do Pará, 11 de abril de 2022.
 iltoN giUssEPP stival mENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 783704
PORTARIA Nº 234 DE 11 DE ABRIL 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 2022/425211 
(PAE), de 07/04/2022.

rEsolvE: 
i – aUtoriZar a servidora renata brandão de oliveira garcia, matrícula 
nº 5892414/6, ocupante do cargo em comissão de coordenador de Núcleo 
regional, a viajar ao município de santarém/Pa, no período de 13/04/2022 
a 14/04/2022, a fim de realizar visita técnica no polo do IGEPREV no referi-
do município, para verificação do bom funcionamento do local.  
II- CONCEDER, de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (uma e 
meia) diária à servidora citada acima, que se deslocará conforme item I.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
instituto de gestão Previdenciária do Estado do Pará, 11 de abril de 2022. 
iltoN giUssEPP stival mENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do Estado do 

ParáProtocolo: 784095

.

.

PENSÃO
.

Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
PORTARIA PS Nº 1309 DE 21 DE MARÇO DE 2022
Dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃO POR 
mortE – ProcEssos dE Nº 2019/579694, 2021/889897, 2021/585365 
E 2021/460434.
o Presidente do instituto de gestão Previdenciária do Estado do Pará – igE-
PrEv, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar Estadual 
nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i, 14, 
inciso X e §1º, 25, 25-a, inciso ii, 29, 29-a, 36 e 36-c da lei complemen-
tar nº 39/2002, alterada pelas leis complementares nº 44/2003, 49/2005, 
51/2006, 70/2010 e 110/2016, o benefício de pensão por morte, no valor 
de R$ 2.667,25 (Dois mil, seiscentos e sessenta e sete reais e vinte e 
cinco centavos), em favor de CARLA NOELMA TEIXEIRA LIMA, na condição 
de companheira do ex-segurado carlos fernando lima do Espirito santo, 
pertencente ao quadro de servidores ativos da Universidade do Estado do 
Pará - UEPa, onde ocupou o cargo de auxiliar de serviços gerais d, mat. 
3185621/1, falecido em 20/10/2019.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/04/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo à data do óbito do ex-segurado, respeitan-
do-se os valores, tabelas e percentuais vigentes à época da retroação.
iii – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
ilton giussepp stival mendes da rocha lopes da silva
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 783693
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
PORTARIA PS Nº 1.497 DE 22 DE MARÇO DE 2022
DISPÕEM sobre a concessão do benefício previdenciário de PENSÃO POR 
mortE - ProcEsso Nº 2021/662892.
o Presidente do instituto de gestão Previdenciária do Estado do Pará - igE-
PrEv, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar Estadual 
nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais, resolve:
i – conceder, com fundamento no que dispõem os artigos 6º, inciso i, 14, 
inciso X e §1º, 25, inciso ii, 25-a, caput e §1º, 29, caput, 31, §1°, inci-
so ii e §2°, 36 e 36-c da lei complementar nº 39/2002, alterada pelas 
leis complementares nº 44/2003, 49/2005, 51/2006, 70/2010, 110/2016 
e 128/2020, o benefício de pensão por morte, no valor de r$ 1.500,00 
(um mil e quinhentos reais), em favor de RAIMUNDO JURUENO SANTOS 
castro, na condição de cônjuge da ex-segurada maria da assunção brito 
castro, pertencente ao quadro de inativos da secretaria de Estado de Edu-
cação - sEdUc, onde exerceu o cargo de Professora classe Especial, mat. 
nº 293776/1, falecida em 19/04/2021.
ii – a implantação do benefício se efetivará a partir de 01/04/2022, com 
efeitos financeiros retroagindo ao óbito da ex-segurada, respeitando-se os 
valores, tabelas e percentuais vigentes à época da retroação.
iii - ao valor dos proventos se aplica o disposto no art. 31, §2º da lei comple-
mentar nº 39/2002, incluído pela lei complementar nº 128/2020, em razão 
do acúmulo da presente pensão por morte com benefício de aposentadoria 
do regime Próprio de Previdência social do Estado do Pará, nos termos do 
art. 31, §1º inciso ii, tendo optado o pensionista por receber integralmente o 
benefício de aposentadoria do regime geral de Previdência social.
iv – os proventos serão atualizados de acordo com o previsto no art. 40, 
§8º da constituição federal/1988, com redação dada pela Emenda consti-
tucional nº 41/2003, c/c o art. 36-c da lei complementar nº 39/2002, com 
redação dada pela lei complementar nº 110/2016.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE. 
ilton giussepp stival mendes da rocha lopes da silva
Presidente do instituto de gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 783689

OUTRAS MATÉRIAS
.

CITAÇÃO POR EDITAL 
Processo: 2020/421121. Pelo presente edital citamos a senhora lUci-
liNda dE soUZa martiNs, cPf nº 072.955.612-34, para que compareça 
a este instituto, pessoalmente ou por mandatário com outorga de poderes 
de representação mediante procuração expressa e escrita, emitida confor-
me art. 16 do regulamento geral do regime Próprio de Previdência social 
do Estado do Pará, no prazo de 30 dias, para preenchimento correto de re-
querimento padrão de certidão de tempo de contribuição-ctc constando 
período (DD/MM/AAAA) e especificando a destinação e finalidade da CTC, 
tendo em vista a emissão de carta a qual não obtivemos resposta. infor-
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mamos que o não comparecimento no prazo acarretará o arquivamento do 
processo por falta de manifestação.
belém, 08 de abril de 2022.
ordenador: ilton giussepp stival mendes da rocha lopes da silva
ilton giussepp stival mendes da rocha lopes da silva
Presidente - igEPrEv

Protocolo: 783701
CITAÇÃO POR EDITAL 
Processo: 2020/1053118. Pelo presente edital citamos a senhora 
maria do carmo dos saNtos goNcalvEs, cPf nº 228.607.462-34, 
para que compareça a este instituto, pessoalmente ou por mandatário 
com outorga de poderes de representação mediante procuração expres-
sa e escrita, emitida conforme art. 16 do regulamento geral do regime 
Próprio de Previdência social do Estado do Pará, no prazo de 30 dias, 
para: preenchimento correto de requerimento padrão de certidão de tem-
po de Contribuição-CTC constando período (DD/MM/AAAA) e especificando 
a destinação e finalidade da CTC; apresentação de Declaração de Tempo 
de serviço atualizada e em via original; número do Pis/PasEP; e compro-
vante de residência atualizado, tendo em vista a emissão de carta a qual 
não obtivemos resposta. informamos que o não comparecimento no prazo 
acarretará o arquivamento do processo por falta de manifestação.
belém, 08 de abril de 2022.
ordenador: ilton giussepp stival mendes da rocha lopes da silva
ilton giussepp stival mendes da rocha lopes da silva

Presidente - IGEPREVProtocolo: 783702

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2017 - EGPA
Exercício: 2022
PREGAÇÃO ELETRÔNICO N°.012/216- SEAD/DGL/SRP
Classificação do objeto: Outros
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL 
data da assinatura: 07/04/2022
vigência: 07/04/2022 à 07/07/2022
orçamento:
Projeto/ atividade:04.122.1297.4668
Elemento de despesa: 339030
fonte de recurso:0101
contratado: ticKEt solUÇÕEs Hdfgt s/a;
cNPJ:03.506.307/0001-57
Endereço: rua machado de assis n°50, Edifício 02, bairro: santa lucia 
E-mail: licitacoes@edenred.com
ordenador: ElisaNgEla mara da silva JorgE - diretora geral interina- EgPa

Protocolo: 783927

SECRETARIA DE ESTADO 
DA FAZENDA

.

PORTARIA
.

PORTARIAS DE CONCESSÃO DE ISENÇÃO DE IPVA - CAIF/DTR
PORTARIA Nº 2022330002164, de 08 de abril de 2022 
motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
basE lEgal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNtErEssado: carlos gabriEl caldEraro fErrEira.
cPf: 040.447.042-44.
marca/modElo: i/toYota HilUX sWsrXa4fd.
cHassi: 8aJba3fs1K0258089.
PORTARIA Nº 2022330002165, de 08 de abril de 2022 
motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
basE lEgal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNtErEssado: daNiEl JordaN EsPiNola NogUEira dE albUQUErQUE.
cPf: 053.284.472-63.
marca/modElo: JEEP/rENEgadE 1.8 aUtom..
cHassi: 98861118XmK382908.
PORTARIA Nº 2022330002166, de 08 de abril de 2022 
motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
basE lEgal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNtErEssado: Edilamar PiNHEiro PaNtoJa.
cPf: 615.056.502-59.
marca/modElo: NissaN/KicKs activE cvt.
cHassi: 94dfcaP15Nb100369.

PORTARIA Nº 2022330002167, DE 08 DE ABRIL DE 2022 
motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
basE lEgal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNtErEssado: fEliPE dos saNtos gomEs.
cPf: 516.547.412-72.
marca/modElo: NissaN/marcH 16sl cvt.
cHassi: 94dfcUK13Hb109443.
PORTARIA Nº 2022330002169, de 08 de abril de 2022 
motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
basE lEgal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNtErEssado: JoNatHas alEX salgado amaral.
cPf: 985.338.001-34.
marca/modElo: i/sUZUKi g.vitara 2Wd 5P.
cHassi: JsaJtE54vE4100579.
PORTARIA Nº 2022330002171, de 08 de abril de 2022 
motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
basE lEgal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNtErEssado: JosE lUiZ aNtoNio goNcalvEs.
cPf: 170.918.702-63.
marca/modElo: rENaUlt/caPtUr lifE 16 a.
cHassi: 93YrHamH7KJ793091.
PORTARIA Nº 2022330002168, de 08 de abril de 2022 
motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
basE lEgal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNtErEssado: maNfriNi Jardim dE soUZa.
cPf: 264.880.782-91.
marca/modElo: i/cHEv tracKEr PrEmiEr.
cHassi: 3gNcJ8EZ2Kl341879.
PORTARIA Nº 2022330002170, de 08 de abril de 2022 
motivo: conceder a isenção de iPva para o ano de 2022.
basE lEgal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNtErEssado: maria lUZia cravo dos saNtos.
cPf: 126.666.962-00.
marca/modElo: HYUNdai/crEta 16a attitU.
cHassi: 9bHga811blP175379.
PORTARIA N.º 241, DE 08 DE ABRIL DE 2022.
o sEcrEtário dE Estado da faZENda, no uso da competência que lhe é 
conferida por lei, e tendo em vista os termos do Processo n. 2022/411454/sEfa,
rEsolvE:
coNcEdEr, com base no parecer exarado pela diretoria de tributação 
- dtr, conforme preceitua o § 4º do art. 69 da lei n.º 6.182, de 30 de 
dezembro de 1998, a isenção do imposto sobre a Propriedade de veículos 
automotores - IPVA, ao exercício 2022, relacionado ao veículo (marca/
modelo) JEEP/COMPASS LIMITED S, chassi n. 9886751C6MKK64281, (ano 
fabricação/ano modelo) 2021/2021, placa QVU1B35, de propriedade de 
albErtiNo morEira bastos, inscrito no cadastro de Pessoas físicas - 
cPf n. 174.084.402-59.
gabinete do secretário de Estado da fazenda, em 08 de abril de 2022.
rENÉ dE olivEira E soUsa JÚNior
secretário de Estado da fazendaPortaria dE rEcoNHEcimENto dE imU-
NidadE dE itcd - caif/dtr
PORTARIA N. 240, DE 5 DE ABRIL DE 2022.
o sEcrEtário dE Estado da faZENda, no uso da competência que lhe é 
conferida pelo art. 70 da lei n. 6.182, de 30 de dezembro de 1998, e tendo 
em vista os termos do Processo n. 192021730002338-5 /sEfa,
rEsolvE:
rEcoNHEcEr, de acordo com o art. 150, inciso vi, alínea “c” da consti-
tuição federal e com base no parecer exarado pela diretoria de tributação 
- dtr, conforme preceitua o § 4º do art. 69 da lei n. 6.182, de 30 de 
dezembro de 1998, a imunidade do imposto sobre a transmissão “causa 
mortis” e doação de quaisquer bens e direitos - itcd, ao serviço Nacional 
de aprendizagem comercial - sENac, cNPJ n. 03.646.961/0001-66, rela-
tiva à doação de imóvel, conforme especificado abaixo:
• Imóvel situado no Município de Altamira, Estado do Pará, devidamente 
registrado no 1º tabelionato de Notas e registro de imóveis da comarca 
de altamira/Pa, sob a matrícula n. 35.225.
gabinete da secretária de Estado da fazenda, em 5 de abril de 2022.
rENÉ dE olivEira E soUsa JÚNior
secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 784031
PORTARIA N. 242, DE 08 DE ABRIL DE 2022.
o sEcrEtário dE Estado da faZENda, no uso da competência delegada 
por lei, e;
coNsidEraNdo o inquérito Policial n. 00607/2021.100074-3 e o processo 
judicial n. 0803118-41.2021.8.14.0133;
coNsidEraNdo o parecer da corregedoria fazendária, constante do pro-
cesso siat n. 002021730007057-4;
CONSIDERANDO a necessidade de afastamento definitivo de um dos mem-
bros da comissão nos termos do Processo PaE n. 2022/65246;
coNsidEraNdo os termos do Processo PaE n. 2022/92585;
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rEsolvE:
i – torNar sEm EfEito a Portaria n. 040, de 14/01/2022, publicada no 
Diário Oficial do Estado nº 34.835 de 18/01/2022;
ii – dEtErmiNar a instauração de comissão de Processo administrativo 
disciplinar, visando à apuração de eventuais responsabilidades adminis-
trativas, descritas no processo n. 002021730007057-4, em desfavor dos 
servidores A. G. C., ocupante do cargo de Motorista, Identificação Funcio-
nal (IF) n.3248453/1, por incursão, em tese, nas proibições constantes 
dos incisos V, XVIII e XXI do art. 178 da Lei n. 5.810/1994 (RJU/PA), com 
penas previstas nos incisos i e Xiii do art. 190 da mesma lei; e m. E. m. 
f., ocupante do cargo de fiscal de receitas Estaduais, if. n. 51055/1, por 
incursão, em tese, nas proibições constantes dos incisos v, Xviii e XXi do 
art. 178 do rJU/Pa, com penas previstas nos incisos i, Xi, Xiii do art. 190 
da mesma lei.
iii – dEsigNar os servidores PaUlo HErbEtH saNtos lima, auditor 
fiscal de receitas Estaduais, if. n. 5701155/1, carlos aUgUsto alvEs 
corrEia, fiscal de receitas Estaduais, if.  n. 5132550/1 e admilsoN da 
silva EllErEs, auditor fiscal de receitas Estaduais, if n. 5570166/1, 
para, sob a presidência do primeiro, apurar os fatos constantes do pro-
cesso acima, bem como proceder ao exame dos atos e fatos conexos que 
emergirem no curso dos trabalhos, utilizando-se de todos os elementos de 
prova em direito admitidos, para garantir o esclarecimento dos fatos e o 
exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.
IV – ESTABELECER o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos 
trabalhos da referida comissão, admitida a prorrogação por igual período, 
sob motivação.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
Em, 08 / 04 /2022
rENÉ dE olivEira E soUsa JÚNior
secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 783876

AVISO DE LICITAÇÃO
.

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDAAVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2022
a sEfa, através de sua Pregoeira, comunica que fará realizar licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRONICO - tipo menor preço, conforme abaixo:
objeto: aquisição de Equipamentos de videoconferência, áudio e vídeo, 
para realização de reunião remota, destinados a 33 salas e a gravação de 
vídeo aula e de Equipamentos e acessórios Eletrônicos, para montagem 
e funcionamento de um estúdio de audiovisual, a fim de atender as de-
mandas de qualificação remota dos servidores da Secretaria de Estado da 
fazenda - sEfa/Pa.
data da abErtUra: 28/04/2022 - as 10:00 Horas.
local: https://www.comprasnet.gov.br /
O Edital encontra-se acessível nos sites: http://www.sefa.pa.gov.br (link 
licitações) e http://www.compraspara.pa.gov.br. Na impossibilidade de ob-
tenção por esses meios, estará disponível na célula de licitações e con-
tratos/cglc, na avenida visconde de souza franco nº 110, bairro reduto, 
CEP. 66.053-000 - Belém/PA (1º andar, corredor C – sala 02, fone: (91) 
3323-5309/4259), no horário de 08:00 às 14:00, em dias úteis.
aNa corrÊa
Pregoeira

Protocolo: 783748

.

.

DIÁRIA
.

O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
FAZENDA, no uso de suas atribuições e, considerando o disposto no art.1, 
inciso iii, alínea “f” da Portaria sefa no 451, de 13 de fevereiro de 2019,pu-
blicada no Diário Oficial do Estado no 33.804 de 14 de Fevereiro de 2019.
anidio moutinho da conceição
diretor de administração
PORTARIA Nº 566 de 24 de março de 2022 autorizar 15 e 1/2 diá-
rias a servidora ElENisE siQUEira mENdEs, nº 0512810201, fiscal - c, 
COORDENAÇÃO EXECUTIVA DE CONTROLE DE MERCADORIAS EM TRÂN-
SITO, objetivo de realizar fiscalização itinerante na CECOMT ARAGUAIA, 
no período de 15.04.2022 à 30.04.2022, no trecho belém - conceição do 
araguaia - belém.
PORTARIA Nº 696 de 08 de abril de 2022 autorizar 1/2 diária ao ser-
vidor samUEl rosa da silva, nº 0808637501, aUditor -a, coordE-
NAÇÃO EXEC. REG.DE ADM.TRIB./NÃO TRIBUTÁRIA DE MARABÁ, objetivo 
de notificar empresa em fiscalização, no período de 07.04.2022, no trecho 
marabá - Parauapebas -marabá.
PORTARIA Nº 697 de 08 de abril de 2022 autorizar 1/2 diária ao servi-
dor gilmar PErEira araUJo, nº 0520863701, motorista, coordENa-
ÇÃO EXEC. REG.DE ADM.TRIB./NÃO TRIBUTÁRIA DE MARABÁ, objetivo de 
conduzir veículo, no período de 07.04.2022, no trecho marabá - Parauape-
bas - marabá.
PORTARIA Nº 698 de 08 de abril de 2022 autorizar 15 e 1/2 diárias ao 
servidor JosE PaUlo mENdEs dE lima, nº 0324872001, assistENtE ad-
MINISTRATIVO, COORDENAÇÃO EXEC.REG.DE ADM.TRIB./NÃO TRIBUTÁ-
ria dE caPaNEma, objetivo de desenvolver atividades administrativas, no 
período de 16.04.2022 à 01.05.2022, no trecho belém - marabá - belém.
PORTARIA Nº 711 de 11 de abril de 2022 autorizar 14 e 1/2 diá-
rias ao servidor maNoEl aiNEttE saNtos, nº 0514942801, motorista 
COORDENAÇÃO EXECUTIVA DE CONTROLE DE MERCADORIAS EM TRÂN-
SITO, objetivo de conduzir viatura oficial, no período de 16.04.2022 à 
30.04.2022, no trecho belém - marabá - belém.

Protocolo: 783979

OUTRAS MATÉRIAS
.

PORTARIAS DE ISENÇÃO DE ICMS – CAT
Portaria n.º202201000383 de 11/04/2022 - 
Proc n.º 002022730002139/SEFA
motivo: conceder a isenção do icms para taxista.
base legal: convênio icms n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do Anexo II do RICMS-PA (aprovado pelo Decreto n.º 4676/01)
interessado: Jorge Penha Pimentel – cPf: 105.392.802-59
marca: vW/voYagE 1.0 tipo: Pas/automóvel 
Portaria n.º202201000385 de 11/04/2022 - 
Proc n.º 002022730001570/SEFA
motivo: conceder a isenção do icms para taxista.
base legal: convênio icms n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do Anexo II do RICMS-PA (aprovado pelo Decreto n.º 4676/01)
interessado: afonso da cruz costa – cPf: 301.436.752-49
marca: vW/gol 1.0 tipo: Pas/automóvel 
Portaria n.º202201000387 de 11/04/2022 - 
Proc n.º 032022730001042/SEFA
motivo: conceder a isenção do icms para taxista.
base legal: convênio icms n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do Anexo II do RICMS-PA (aprovado pelo Decreto n.º 4676/01)
interessado: Wesley rodrigues bahia – cPf: 970.615.492-20
marca: i/cHEv tracKEr PrEmiEr at 1.2 tUrbo tipo: Pas/automóvel 
Portaria n.º202201000389 de 11/04/2022 - 
Proc n.º 002022730002111/SEFA
motivo: conceder a isenção do icms para taxista.
base legal: convênio icms n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do Anexo II do RICMS-PA (aprovado pelo Decreto n.º 4676/01)
interessado: Paulo alberto mota de andrade – cPf: 869.435.882-49
marca: cHEv/oNiX PlUs 10tmt ltZ tipo: Pas/automóvel 
Portaria n.º202201000391 de 11/04/2022 - 
Proc n.º 032022730000799/SEFA
motivo: conceder a isenção do icms para taxista.
base legal: convênio icms n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do Anexo II do RICMS-PA (aprovado pelo Decreto n.º 4676/01)
interessado: francisco das chagas dias Holanda – cPf: 059.443.332-00
marca: cHEv/tracKEr t 1.2 PrEmiEr i at tipo: Pas/automóvel 

PORTARIAS DE ISENÇÃO DE IPVA – CAT
Portaria n.º202204001409, de 11/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002076/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: ivan ribeiro barra – cPf: 425.444.242-49
marca/tipo/chassi
cHEvrolEt/cobalt 18m ltZ/Pas/automovel/9bgJc6920Kb220750
Portaria n.º202204001411, de 11/04/2022 - 
Proc n.º 2022730001714/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: Kleberson de brito lima – cPf: 680.687.002-34
marca/tipo/chassi
cHEv/oNiX PlUs 10tmt ltZ/Pas/automovel/9bgEN69H0mg191322
Portaria n.º202204001413, de 11/04/2022 - 
Proc n.º 2022730001717/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 Nicanor ribeiro riker – cPf: 387.949.422-34
marca/tipo/chassi
cHEv/tracKEr t a lt/Pas/automovel/9bgEb76H0mb222896
Portaria n.º202204001415, de 11/04/2022 - 
Proc n.º 2022730001716/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 frota aragao – cPf: 050.967.582-49
marca/tipo/chassi
cHEv/Prisma 1.4mt lt/Pas/automovel/9bgKs69v0Kg334860
Portaria n.º202204001417, de 11/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002151/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: claudemi macedo do carmo – cPf: 283.249.432-34
marca/tipo/chassi
cHEv/tracKEr t a lt/Pas/automovel/9bgEb76H0Nb195280
Portaria n.º202204001419, de 11/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002154/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: silvia Elaine de andrade moraes – cPf: 625.502.332-04
marca/tipo/chassi
fiat/mobi trEKKiNg 1.0mt/Pas/automovel/9bd341abYNY797404
Portaria n.º202204001421, de 11/04/2022 - 
Proc n.º 2022730001753/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: Jone ferreira Nobre – cPf: 334.466.952-49
marca/tipo/chassi
vW/virtUs mf/Pas/automovel/9bWdl5bZ2KP587464
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Portaria n.º202204001423, de 11/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002127/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: ana lucia silva da costa – cPf: 468.272.422-34
marca/tipo/chassi
i/fiat croNos drivE 1.3/Pas/automovel/8aP359a1dKU021234
Portaria n.º202204001425, de 11/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002131/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: gerlos gomes de araujo – cPf: 462.109.702-49
marca/tipo/chassi
HoNda/citY dX flEX/Pas/automovel/93Hgm2510cZ212745
Portaria n.º202204001427, de 11/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002126/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: silvio sousa Pantoja – cPf: 570.052.222-53
marca/tipo/chassi
vW/foX 1.6 blUEm gii/Pas/automovel/9bWab05Z7d4050226
Portaria n.º202204001429, de 11/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002136/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 Negreiros de carvalho – cPf: 023.719.102-44
marca/tipo/chassi
cHEv/Prisma 1.4mt lt/Pas/automovel/9bgKs69v0Kg353893
Portaria n.º202204001431, de 11/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002149/SEFA
motivo: conceder a isenção do iPva ao veículo para o ano de 2022
base legal: art.3º inc. viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01 
interessado: Pedro teixeira lima – cPf: 047.122.422-72
marca/tipo/chassi
cHEv/tracKEr 12t a Pr/Pas/automovel/9bgEP76b0mb230330
Portaria n.º202204001433, de 11/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002135/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: ademar dryve silva costa – cPf: 807.994.502-00
marca/tipo/chassi
fiat/argo trEKKiNg 1.3/Pas/automovel/9bd358a7HmYl07305
Portaria n.º202204001435, de 11/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002105/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: fernando mesquita ribeiro – cPf: 318.972.402-44
marca/tipo/chassi
toYota/corolla XEi20flEX/Pas/automovel/9brbd3HE0J0350351
Portaria n.º202204001437, de 11/04/2022 - 
Proc n.º 2022730001912/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: Erika vanessa Pires martins – cPf: 612.704.402-25
marca/tipo/chassi
fiat/siENa attractiv 1.4/Pas/automovel/9bd197132d3083505
Portaria n.º202204001439, de 11/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002133/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 marques da silva Neto – cPf: 328.622.612-20
marca/tipo/chassi
cHEvrolEt/cobalt 1.4 ltZ/Pas/automovel/9bgJc69v0Hb176386
Portaria n.º202204001441, de 11/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002142/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: rickson Jose ferreira menezes – cPf: 357.770.952-91
marca/tipo/chassi
vW/virtUs mf/Pas/automovel/9bWdl5bZ2KP504406
Portaria n.º202204001443, de 11/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002144/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: Hélio silva lopes – cPf: 062.810.522-34
marca/tipo/chassi
vW/Novo voYagE 1.6 comf./Pas/automovel/9bWdb45U9dt301150
Portaria n.º202204001445, de 11/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002145/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: Jairo bentes da silva – cPf: 796.841.902-63
marca/tipo/chassi
cHEv/tracKEr t a lt/Pas/automovel/9bgEb76H0Nb191407
Portaria n.º202204001447, de 11/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002146/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: valdo alves de alcantara – cPf: 311.178.642-00
marca/tipo/chassi
cHEv/Prisma 10mt JoYE/Pas/automovel/9bgKl69U0Kg381361

Portaria n.º202204001449, de 11/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002018/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: Ney sandro de souza Paz – cPf: 459.748.532-53
marca/tipo/chassi
i/fiat Palio attract 1.4/Pas/automovel/8aP19627mg4161638
Portaria n.º202204001452, de 11/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002150/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 Edvaldo cardoso lima – cPf: 206.167.912-91
marca/tipo/chassi
cHEvrolEt/cobalt 18a Eli/Pas/automovel/9bgJE6920Hb204990
Portaria n.º202204001454, de 11/04/2022 - 
Proc n.º 2022730001996/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: Ney Jose gomes da costa – cPf: 610.230.002-53
marca/tipo/chassi
cHEv/oNiX PlUs 10tat Pr2/Pas/automovel/9bgEY69H0lg228981
Portaria n.º202204001456, de 11/04/2022 - 
Proc n.º 2022730002147/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: alex mota de moraes – cPf: 813.430.352-87
marca/tipo/chassi
fiat/siENa 1.4/Pas/automovel/9bd19710Hm3400052Portarias dE rE-
VOGAÇÃO DE ISENÇÃO DE IPVA – CAT
Portaria n.º202204001451, de 11/04/2022 - 
Proc n.º 0020227300021414/SEFA
motivo: revogar a concessão da isenção do iPva ao veículo de 01/01/2021 
a 31/12/2021
base legal: art. 1º, § 1º, iv c/c §§ 5º e 6º da lei nº 6.017/96 revoga-
ção decorrente de transferência de propriedade em veículo benficiado pela 
isenção de ipva, placa ofw9f20
Interessado: Gedeão Porfirio de Lima – CPF: 311.168.172-68
marca/tipo/chassi
cHEvrolEt/cobalt 1.4 lt/Pas/automovel/9bgJb69X0db183023

Protocolo: 783894

SECRETARIA DE ESTADO 
DE SAÚDE PÚBLICA

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 76/2022, DE 08 DE ABRIL DE 2022.
o secretário adjunto de gestão administrativa, no uso de suas atribui-
ções legais, e CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar 
a execução de seus termos administrativos, nos termos da lei federal nº 
8.666, de 21.06.93 com suas alterações, do decreto estadual nº 733 de 
13.05.2013 e demais normas regulamentares da matéria; o teor da cláu-
sula Quinta do termo de convênio nº. 05/2022 e os autos do processo nº 
2022/118494.
rEsolvE:
Designar como fiscal titular as servidoras Waldemaria Barroso Sousa, ma-
trícula n° 5160987-1 e luciene sousa de sousa, matrícula nº 76504309-1, 
e como suplante os servidores irnando siqueira da trindade, matrícula nº 
5895988-1 e Elaine cristina araújo dos santos, matrícula nº 73504347-1, 
ambas com lotação no doca- 9º crs/sEsPa, para acompanhar, controlar 
e fiscalizar a execução do objeto deste Convênio, mediante a elaboração 
de relatórios de acompanhamento de execução física e emissão de laudo 
conclusivo, nos termos do art. 1º da resolução nº 13.989/95 do tribunal 
de contas do Estado do Pará – t. c. E.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
GABINETE DO SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/
sEsPa – ariEl doUrado samPaio martiNs dE barros

Protocolo: 783591

PORTARIA N° 0380 DE 06 DE ABRIL 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 2022/348691.
rEsolvE:
rEmovEr, a contar de 01/05/2022, a servidora EsmEralda corrÊa dos 
saNtos, cargo agENtE dE Portaria, matrícula n° 5105293/1, do 7º 
cENtro rEgioNal dE saÚdE para o 13º cENtro rEgioNal dE saÚdE.
PUbliQUE-sE, rEgistrE-sE E cUmPra-sE,
DIRETORIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE, EM 06.04.2022.
KEllY dE cássia PEiXoto dE olivEira silvEira
DIRETORA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE.

Protocolo: 784008
PORTARIA N° 0283 DE 06 DE ABRIL DE 2022
o secretário adjunto de gestão administrativa, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas, pelo art.1º, incisos i e ii da Portaria Nº 
194 de 12 de março de 2019, publicada no doE nº 33.823 de 13/03/2019,
E coNsidEraNdo o teor do PaE nº 2022/348691.
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r E s o l v E:
i- cEssar, a contar de 01/05/2022, por motivo de remoção para outro se-
tor, os efeitos na Portaria n° 958/2007, publicada no doE de 14/08/2007, 
que designou a servidora EsmEralda corrÊa dos saNtos, matrícula 
nº 5105293/1, cargo agENtE dE Portaria, para exercer a função gra-
tificada de SECRETÁRIO DE CENTRO REGIONAL DE SAÚDE, padrão FG-4.
ii- cEssar, a contar de 01/05/2022, por motivo de remoção para outro 
setor, os efeitos na Portaria n° 0503/2016, publicada no doE nº 33.141 
de 06/06/2016, que autorizou a servidora EsmEralda corrÊa dos saN-
tos, cargo agENtE dE Portaria, matrícula nº 5105293/1, a perceber 
Gratificação de Tempo Integral, no percentual de 60% (Sessenta por Cen-
to) do vencimento base.
PORTARIA Nº 0284 DE 08 DE ABRIL DE 2022
o secretário adjunto de gestão administrativa, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas, pelo art.1º, inciso ii da Portaria Nº 194 de 
12 de março de 2019, publicada no doE nº 33.823 de 13/03/2019,
E coNsidEraNdo o teor do PaE nº 2022/433198.
r E s o l v E:
cEssar, a contar de 01/04/2022, por motivo de afastamento para aguar-
dar aposentadoria, os efeitos na Portaria coletiva n° 0503/2016, publicada 
no doE nº 33.141 de 06/06/2016, que autorizou o servidor JosÉ gUi-
lHErmE dE arrUda moUra, cargo PsicÓlogo, matrícula nº 119440/1, a 
perceber Gratificação de Tempo Integral, no percentual de 60% (Sessenta 
por Cento) do vencimento base.
PUbliQUE-sE, rEgistrE-sE E cUmPra-sE,
GABINETE DO SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, EM 08.04.2022.
ariEl doUrado samPaio martiNs dE barros
sEcrEtáRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/SESPA

Protocolo: 784009
PORTARIA Nº 79/2022, DE 11 DE ABRIL DE 2022.
o secretário adjunto de gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, e CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a exe-
cução de seus termos administrativos, nos termos da lei federal nº 8.666, 
de 21.06.93 com suas alterações, do decreto estadual nº 733 de 13.05.2013 
e demais normas regulamentares da matéria; o teor da cláusula Quinta do 
termo de convênio nº. 14/2022 e os autos do processo nº 2021/640495.
rEsolvE:
Designar como fiscal o servidor Raimundo Assis Varela Júnior, matrícula 
n° 122980-1 com lotação no dEsam/sEsPa, para acompanhar, controlar 
e fiscalizar a execução do objeto deste Convênio, mediante a elaboração 
de relatórios de acompanhamento de execução física e emissão de laudo 
conclusivo, nos termos do art. 1º da resolução nº 13.989/95 do tribunal 
de contas do Estado do Pará – t. c. E.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
GABINETE DO SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/SES-
Pa – ariEl doUrado samPaio martiNs dE barros

Protocolo: 783767
PORTARIA Nº 77/2022, DE 11 DE ABRIL DE 2022.
o secretário adjunto de gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, e CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a exe-
cução de seus termos administrativos, nos termos da lei federal nº 8.666, 
de 21.06.93 com suas alterações, do decreto estadual nº 733 de 13.05.2013 
e demais normas regulamentares da matéria; o teor da cláusula Quinta do 
termo de convênio nº. 12/2022 e os autos do processo nº 2021/1216289.
rEsolvE:
Designar como fiscal os servidores Murilo Gonçalves Machado, matrícula n° 
57197857-1 e mayco andré monteiro dos santos, matrícula nº 5948101-
2, ambos com lotação no dEsam/sEsPa, para acompanhar, controlar e 
fiscalizar a execução do objeto deste Convênio, mediante a elaboração 
de relatórios de acompanhamento de execução física e emissão de laudo 
conclusivo, nos termos do art. 1º da resolução nº 13.989/95 do tribunal 
de contas do Estado do Pará – t. c. E.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
GABINETE DO SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/SES-
Pa – ariEl doUrado samPaio martiNs dE barros

Protocolo: 783758
PORTARIA Nº 78/2022, DE 11 DE ABRIL DE 2022.
o secretário adjunto de gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, e CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a exe-
cução de seus termos administrativos, nos termos da lei federal nº 8.666, 
de 21.06.93 com suas alterações, do decreto estadual nº 733 de 13.05.2013 
e demais normas regulamentares da matéria; o teor da cláusula Quinta do 
termo de convênio nº. 13/2022 e os autos do processo nº 2022/239886.
rEsolvE:
Designar como fiscal a servidora Mariselva Lira dos Passos, matrícula n° 
73504313-1 com lotação no 9º crs/sEsPa, para acompanhar, controlar 
e fiscalizar a execução do objeto deste Convênio, mediante a elaboração 
de relatórios de acompanhamento de execução física e emissão de laudo 
conclusivo, nos termos do art. 1º da resolução nº 13.989/95 do tribunal 
de contas do Estado do Pará – t. c. E.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
gabiNEtE do sEcrEtário adJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/SES-
Pa – ariEl doUrado samPaio martiNs dE barros

Protocolo: 783762

ADMISSÃO DE SERVIDOR
.

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
modalidade de admissão: coNtrato admiNistrativo tEmPorário
Nome do servidor: micHElY lima brito bUarQUE dE lima
cargo do servidor: odoNtolÓgo
vigência: 20.04.2022/19.04.2023.
ato: coNtrato admiNistrativo, coNformE ProcEsso sElEtivo
ordenador: rÔmUlo rodovalHo gomEs

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
modalidade de admissão: coNtrato admiNistrativo tEmPorário
Nome do servidor: maria clara loPEs dE almEida
cargo do servidor: odoNtolÓgo
vigência: 20.04.2022/19.04.2023.
ato: coNtrato admiNistrativo, coNformE ProcEsso sElEtivo
ordenador: rÔmUlo rodovalHo gomEs
Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
modalidade de admissão: coNtrato admiNistrativo tEmPorário
Nome do servidor: maYra lima rodrigUEs
cargo do servidor: Psicologo
vigência: 20.04.2022/19.04.2023.
ato: coNtrato admiNistrativo, coNformE ProcEsso sElEtivo
ordenador: rÔmUlo rodovalHo gomEs
Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
modalidade de admissão: coNtrato admiNistrativo tEmPorário
Nome do servidor: mariUcHa PoNtEs moraEs
cargo do servidor: tÉcNico dE ENfErmagEm
vigência: 20.04.2022/19.04.2023.
ato: coNtrato admiNistrativo, coNformE ProcEsso sElEtivo
ordenador: rÔmUlo rodovalHo gomEs
Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
modalidade de admissão: coNtrato admiNistrativo tEmPorário
Nome do servidor: soNia maria da silva barbosa
cargo do servidor: tÉcNico dE ENfErmagEm
vigência: 20.04.2022/19.04.2023.
ato: coNtrato admiNistrativo, coNformE ProcEsso sElEtivo
ordenador: rÔmUlo rodovalHo gomEs
Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
modalidade de admissão: coNtrato admiNistrativo tEmPorário
Nome do servidor: caio da silva goNÇalvEs
cargo do servidor: agENtE admiNistrativo
vigência: 20.04.2022/19.04.2023.
ato: coNtrato admiNistrativo, coNformE ProcEsso sElEtivo

Ordenador: RÔMULO RODOVALHO GOMES
Protocolo: 784175

.

.

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO
.

PORTARIA Nº 75 DE 08 DE ABRIL DE 2022.
o secretário adjunto de gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho 
de 2020 no doE Nº 34.272, e Portaria 335 de 03 de julho de 2020 publi-
cado em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e, coNsidEraNdo 
a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos 
administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da lei federal nº 
8.666/93; coNsidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 
de outubro de 2013 e os termos da cláusula décima Primeira do contrato 
nº 007/2020(IOEPA) e os autos dos Processos n° 2022/423150;
r E s o l v E:
i- designar a servidora odalÉia dos saNtos maia, matrícula nº 
55589637/2, lotada no 7º CRS/SESPA, como fiscal Suplente, para 
acompanhar e fiscalizar o contrato acima, juntamente com a fiscal 
titular, ivEtE da silva PErEira filgUEira, matrícula nº 57190700/1, 
designada na Portaria Nº 20 de 04/08/2020, bem como pelo atesto dos 
documentos de despesa, quando comprovada a fiel e correta execução do 
objeto contratado, para fins de pagamento, no âmbito do 7º CRS/ SESPA, 
adotando todos os procedimentos necessários e previstos em lei.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE. 
GABINETE DO SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - 
ariEl doUrado samPaio martiNs dE barros.

Protocolo: 783735
PORTARIA Nº 80 DE 11 DE ABRIL DE 2022.
o secretário adjunto de gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho 
de 2020 no doE 34.272, e Portaria Nº335 de 03 de julho de 2020 publi-
cado em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e, coNsidEraNdo 
a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos 
administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da lei federal nº 
8.666/93; coNsidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 
de outubro de 2013, em seu art. 3º que dispõe sobre o valor global do 
contrato quando excede a R$ 100.000, obrigatoriamente terão como fiscal 
servidor efetivo, empregado permanente ou comissão por estes composta 
e a Cláusula Oitava do Contrato nº 039/2021(R.V. IMOLA TRANSPORTES E 
LOGISTICA LTDA) e os autos do Processo n° 2022/404582;
r E s o l v E: revogar a designação do servidor aNdrÉ mENdoNÇa 
caNicEiro, matrícula nº 57190386/1 com lotação na dEaf/sEsPa, 
designado através da Portaria Nº 102 de 18 de maio de 2021, 
devidamente publicada no doE de 20/05/2021. designar em substituição, 
para compor a comissão de fiscalização, a servidora silvaNa carla 
foNsEca mUlatiNHo, matrícula 57191278/1, lotada na dEaf/sEsPa, e 
assim acompanhar, controlar e fiscalizar o contrato acima, bem como pelo 
atesto dos documentos de despesa, quando comprovada a fiel e correta 
execução do objeto contratado, para fins de pagamento, no âmbito da 
sEsPa, adotando todos os procedimentos necessários e previstos em lei.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE. 
GABINETE DO SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/
sEsPa - ariEl doUrado samPaio martiNs dE barros.

Protocolo: 783872
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TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

5º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão Nº 002/SESPA/2020
Processo: 2021/1388459
Objeto: O presente instrumento tem por objeto o repasse de recursos fi-
nanceiros para ampliação do Hospital Público santa rosa, visando a obra 
de construção e adaptação de áreas internas do Hospital, no valor total de 
R$ 6.663.320,58 (seis milhões, seiscentos e sessenta e três mil, trezentos 
e vinte reais e cinquenta e oito centavos). 
Valor Total: R$ 6.663.320,58 (seis milhões, seiscentos e sessenta e três 
mil, trezentos e vinte reais e cinquenta e oito centavos) em parcela única.
data de assinatura: 05/04/2022
dotação orçamentária: 8877 Elemento de despesa: 445042;
fonte de recurso: 0103/0149/0101/0303/0349/0301
contratado: iNstitUto dirEtriZEs
End.: rua Joaquim mendes contente, 1360, bairro santa rosa cEP 68.440-
000 abaetetuba.
ordenador: ariel dourado sampaio martins de barros-
secretário adjunto de gestão administrativa.

Protocolo: 783729
1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA 
Nº 04/2021 - PROCESSO N° 2020/55007.
PartEs: sEsPa E UEPa.
do obJEto: o presente 1º termo aditivo de prorrogação de vigência 
tem por objeto prorrogar pelo período de 12 (doze) meses de 28/04/22 a 
27/04/2023, o tEd nº 04/2021, para atender a execução do objeto inicial-
mente pactuado, podendo ser rescindido a qualquer momento tão logo seu 
objeto seja alcançado.
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas estabelecidas no 
termo de Execução descentralizada nº 04/2021 não alteradas por este 
termo aditivo.
data da assiNatUra: 11/04/22
ordenador: ariEl doUrado samPaio martiNs dE barros- secretario 
adjunto de gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 784149

DIÁRIA
.

PORTARIA N° 278 de 10 de Fevereiro de 2022
NÚmEro dE diárias: 14 diárias e meia valor: r$ 3.442,01
origEm: bElÉm, dEstiNo: brEvEs
PErÍodo: dE 14/03/2022 a 28/03/2022
matrÍcUla / NomE / cPf
0501719 / sidNEY HUmbErto triNdadE / 152.674.582-87
OBJETIVO: REALIZAR SUPERVISÃO NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E CON-
TROLE DA MALÁRIA EM ÁREAS DE ALTA TRANSMISSÃO, MONITORAMEN-
TO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 
(SIVEP-MALÁRIA, VETORESMALÁRIA E SIES) E INSTRUÇÃO SOBRE DIAG-
NÓstico com tEstE ráPido E tratamENto da malária Para acs E 
acE, Nos mUNicÍPios dE aNaJás E brEvEs, PErtENcENtEs ao 8º crs. 
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: ARIEL DOURADO 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 279 de 10 de Fevereiro de 2022
NÚmEro dE diárias: 14 diárias e meia valor: r$ 3.442,01
origEm: bElÉm, dEstiNo: brEvEs
PErÍodo: dE 14/03/2022 a 28/03/2022
matrÍcUla / NomE / cPf
5585023-3 / fraNK robErt silva dE QUEiroZ / 454.124.302-44
OBJETIVO: REALIZAR SUPERVISÃO, MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO 
DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - SI-
vEP-malária E sivEP-vEtorEs, Nos mUNicÍPios dE brEvEs E aNaJás.
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: ARIEL DOURADO 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 280 de 10 de Fevereiro de 2022
NÚmEro dE diárias: 1 diária e meia valor: r$ 356,07
origEm: bElÉm, dEstiNo: saliNoPolis
PErÍodo: dE 10/02/2022 a 11/02/2022
matrÍcUla / NomE / cPf
572064941 / givaNildo borgEs dE olivEira / 624.631.952-15
obJEtivo: coNdUZir Em vEÍcUlo oficial, os sErvidorEs lUiZ otá-
vio moraEs, miltoN camPEllo, PatricK dias E saNdro fEliPE da 
rocHa, Para EstEs rEaliZarEm acomPaNHamENto tÉcNico aos 
sErviÇos EXEcUtados Nas obras Para rEforma do HosPital rE-
gioNal dE saliNÓPolis.
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: ARIEL DOURADO 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 281 de 10 de Fevereiro de 2022
NÚmEro dE diárias: 6 diárias e meia valor: r$ 1.542,97
origEm: bElÉm, dEstiNo: abaEtEtUba
PErÍodo: dE 14/02/2022 a 20/02/2022
matrÍcUla / NomE / cPf
57228641 / gilsoN moraEs dos saNtos / 781.338.742-20
OBJETIVO: CONDUZIR OS SERVIDORES QUE IRÃO REALIZAR FISCALI-
ZAÇÃO DE FABRIQUETAS (FABRICAS CLANDESTINAS RIBEIRINHAS) E 
EMPRESAS QUE PRODUZEM PALMITO NA REGIÃO, REALIZAR BARREIRAS 
SANITÁRIAS, FISCALIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO, PREVENÇÃO AO COVID 19 EM 
EstabElEcimENtos, casas dE fEstas, barEs E similarEs, sHoWs, 
Evitar aglomEraÇÕEs, oriENtar o Uso adEQUado dE máscaras 
E distaNciamENto social, Para o cUmPrimENto do dEcrEto 2044 
dE 03 dE dEZEmbro dE 2021 E sUas atUaliZaÇÕEs No mUNicÍPio dE 
ABAETETUBA/PA, DE ABRANGÊNCIA DA 6ª CRS.
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: ARIEL DOURADO 
samPaio martiNs dE barros

PORTARIA N° 282 de 10 de Fevereiro de 2022
NÚmEro dE diárias: 6 diárias e meia valor: r$ 1.542,97
origEm: bElÉm, dEstiNo: abaEtEtUba
PErÍodo: dE 14/02/2022 a 20/02/2022
matrÍcUla / NomE / cPf
59592001 / amaro viEira dos saNtos / 374.768.402-59
OBJETIVO: DAR APOIO NA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE FABRIQUE-
TAS (FABRICAS CLANDESTINAS RIBEIRINHAS) E EMPRESAS QUE PRODU-
ZEM PALMITO NA REGIÃO, REALIZAR BARREIRAS SANITÁRIAS, FISCALI-
ZAÇÃO, ORIENTAÇÃO, PREVENÇÃO AO COVID 19 EM ESTABELECIMENTOS, 
casas dE fEstas, barEs E similarEs, sHoWs, Evitar aglomEra-
ÇÕEs, oriENtar o Uso adEQUado dE máscaras E distaNciamENto 
social, Para o cUmPrimENto do dEcrEto 2044 dE 03 dE dEZEmbro 
dE 2021 E sUas atUaliZaÇÕEs No mUNicÍPio dE abaEtEtUba/Pa, dE 
ABRANGÊNCIA DA 6ª CRS.
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: ARIEL DOURADO 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 283 de 10 de Fevereiro de 2022
NÚmEro dE diárias: 6 diárias e meia valor: r$ 1.542,97
origEm: bElÉm, dEstiNo: abaEtEtUba
PErÍodo: dE 14/02/2022 a 20/02/2022
matrÍcUla / NomE / cPf
58995293 / Higor ribEiro borgEs / 015.520.892-66
5955882 / milvEa fraNciaNE fErrEira carNEiro / 826.621.262-72
OBJETIVO: REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE FABRIQUETAS (FABRICAS 
CLANDESTINAS RIBEIRINHAS) E EMPRESAS QUE PRODUZEM PALMITO NA 
REGIÃO, REALIZAR BARREIRAS SANITÁRIAS, FISCALIZAÇÃO, ORIENTA-
ÇÃO, PREVENÇÃO AO COVID 19 EM ESTABELECIMENTOS, CASAS DE FES-
tas, barEs E similarEs, sHoWs, Evitar aglomEraÇÕEs, oriENtar o Uso 
adEQUado dE máscaras E distaNciamENto social, Para o cUmPrimEN-
to do dEcrEto 2044 dE 03 dE dEZEmbro dE 2021 E sUas atUaliZaÇÕEs 
NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA, DE ABRANGÊNCIA DA 6ª CRS.
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: ARIEL DOURADO 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 284 de 10 de Fevereiro de 2022
NÚmEro dE diárias: 4 diárias e meia valor: r$ 1.068,21
origEm: bElÉm, dEstiNo: brEvEs
PErÍodo: dE 14/03/2022 a 18/03/2022
matrÍcUla / NomE / cPf
5243076/1 / sYaNE sHEila costa dE PaUla lago / 427.965.802-10
OBJETIVO: REALIZAR CAPACITAÇÃO SOBRE A POLITICA DE SAÚDE DO 
ADOLESCENTE E JOVEM/PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA/NOTIFICAÇÃO DA 
violÊNcia/Programa crEscEr saUdávEl, No mUNicÍPio dE brEvEs.
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: ARIEL DOURADO 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 285 de 10 de Fevereiro de 2022
NÚmEro dE diárias: 5 diárias e meia valor: r$ 1.305,59
origEm: bElÉm, dEstiNo: moJU
PErÍodo: dE 25/02/2022 a 02/03/2022
matrÍcUla / NomE / cPf
571937241 / claUdia Patricia gomEs da silva / 432.311.442-72
518556493 / Edilma aZUlais lima / 132.203.732-91
 / ODINÉA DA CONCEIÇÃO DIAS DE LIMA / 050.191.252-53
5947337 / tatiaNY raiol PEralta da rocHa / 581.969.602-63
OBJETIVO: PROMOVER AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONSCIENTIZAÇÃO PÚ-
BLICA E MOBILIZAÇÃO SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO AOS ACIDENTES 
dE motor com EscalPElamENto, assim como, dE iNstrUmENtaliZa-
ÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS E PROFISSIONAIS DA SAÚDE ACERCA DE 
sUas atribUiÇÕEs E corEsPoNsabilidadEs frENtE a tais acidEN-
tEs, Nos mUNicÍPios dE igaraPÉ miri E moJÚ.
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: ARIEL DOURADO 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 286 de 10 de Fevereiro de 2022
NÚmEro dE diárias: 5 diárias e meia valor: r$ 1.305,59
origEm: bElÉm, dEstiNo: moJU
PErÍodo: dE 25/02/2022 a 02/03/2022
matrÍcUla / NomE / cPf
272051051 / rUbENs da silva saNtos / 354.382.402-30
OBJETIVO: CONDUZIR A EQUIPE QUE IRÁ REALIZAR AÇÃO DE PREVEN-
ÇÃO, CONSCIENTIZAÇÃO PÚBLICA E MOBILIZAÇÃO SOCIAL PARA EN-
frENtamENto aos acidENtEs dE motor com EscalPElamENto, 
ASSIM COMO, DE INSTRUMENTALIZAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS E 
ProfissioNais da saÚdE acErca dE sUas atribUiÇÕEs E corEsPoN-
sabilidadEs frENtE a tais acidENtEs, Nos mUNicÍPios dE igaraPÉ 
miri E moJÚ.
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: ARIEL DOURADO 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 287 de 10 de Fevereiro de 2022
NÚmEro dE diárias: 5 diárias e meia valor: r$ 1.305,59
origEm: bElÉm, dEstiNo: abaEtEtUba
PErÍodo: dE 25/02/2022 a 02/03/2022
matrÍcUla / NomE / cPf
5956178 / EliENE dos saNtos rodrigUEs / 622.272.972-04
115169/1 / ENoliNa cardoso barata / 136.462.902-00
 / liliaN cristiNa laUrENtiNo silva / 729.351.202-30
 / rita da foNsEca PoNtEs NascimENto / 259.270.002-15
OBJETIVO: PROMOVER AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONSCIENTIZAÇÃO PÚ-
BLICA E MOBILIZAÇÃO SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO AOS ACIDENTES 
dE motor com EscalPElamENto, assim como, dE iNstrUmENtaliZa-
ÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS E PROFISSIONAIS DA SAÚDE ACERCA DE 
sUas atribUiÇÕEs E corEsPoNsabilidadEs frENtE a tais acidEN-
tEs, Nos mUNicÍPios dE barcarENa E abaEtEtUba.
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: ARIEL DOURADO 
samPaio martiNs dE barros
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PORTARIA N° 288 de 10 de Fevereiro de 2022
NÚmEro dE diárias: 5 diárias e meia valor: r$ 1.305,59
origEm: bElÉm, dEstiNo: abaEtEtUba
PErÍodo: dE 25/02/2022 a 02/03/2022
matrÍcUla / NomE / cPf
54190537/1 / maUrÍcio dE JEsUs bENtEs NascimENto / 410.454.592-91
OBJETIVO: CONDUZIR A EQUIPE QUE IRÁ REALIZAR AÇÃO DE PREVEN-
ÇÃO, CONSCIENTIZAÇÃO PÚBLICA E MOBILIZAÇÃO SOCIAL PARA EN-
frENtamENto aos acidENtEs dE motor com EscalPElamENto, 
ASSIM COMO, DE INSTRUMENTALIZAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS E 
ProfissioNais da saÚdE acErca dE sUas atribUiÇÕEs E corEsPoN-
sabilidadEs frENtE a tais acidENtEs, Nos mUNicÍPios dE barca-
rENa E abaEtEtUba.
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: ARIEL DOURADO 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 289 de 11 de Fevereiro de 2022
NÚmEro dE diárias: 1 diária e meia valor: r$ 356,07
origEm: bElÉm, dEstiNo: oUrilaNdia do NortE
PErÍodo: dE 08/02/2022 a 09/02/2022
matrÍcUla / NomE / cPf
5957183 / carla fErNaNdEs figUEirEdo mEllo / 795.604.742-00
OBJETIVO: REALIZAR VISITA TÉCNICA NA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL 
REGIONAL DE OURILÂNDIA DO NORTE.
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: ARIEL DOURADO 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 290 de 11 de Fevereiro de 2022
NÚmEro dE diárias: 7 diárias e meia valor: r$ 1.780,35
origEm: bElÉm, dEstiNo: bragaNca
PErÍodo: dE 24/02/2022 a 03/03/2022
matrÍcUla / NomE / cPf
57231686 / maX lima amaral / 169.328.382-49
obJEtivo: coNdUZir a EQUiPE QUE irá rEaliZar coNtrolE E moNi-
toramENto dE aÇÕEs Em EstabElEcimENtos dE saÚdE PÚblica E iN-
TERESSE SANITÁRIO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO SANITÁTIA, 
ASSIM COMO FISCALIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DECRETO 2044/2021 
dE 03 dE dEZEmbro dE 2021, Em coNJUNto com as forÇas dE sE-
GURANÇA DO ESTADO COMPONDO A OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM 
EstabElEcimENtos comErciais QUE ocorrE iNtENsificadamENtE 
aos fiNs dE sEmaNa, com graNdEs rEgistros dE aglomEraÇÕEs 
Em barEs, casas dE fEstas.
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: ARIEL DOURADO 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 291 de 11 de Fevereiro de 2022
NÚmEro dE diárias: 7 diárias e meia valor: r$ 1.780,35
origEm: bElÉm, dEstiNo: bragaNca
PErÍodo: dE 24/02/2022 a 03/03/2022
matrÍcUla / NomE / cPf
541929961 / cid maYKE cabral E silva / 746.854.302-04
57192511 / daYsE lUZ da silva maUEs costa / 517.425.272-72
555897951 / fraNcimEirE silva dias / 986.751.173-53
572343711 / ivaNEtE soUZa dE almEida / 255.104.952-00
58077212 / SHEYLA CRISTINA FERREIRA DE MAGALHÃES / 590.542.712-72
571975381 / silvia rEgiNa silva PiNto / 587.771.052-49
obJEtivo: dar aPoio a EQUiPE QUE fará coNtrolE E moNitoramEN-
to dE aÇÕEs Em EstabElEcimENtos dE saÚdE PÚblica E iNtErEssE 
SANITÁRIO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO SANITÁTIA, ASSIM 
COMO FISCALIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DECRETO 2044/2021 DE 03 
dE dEZEmbro dE 2021, Em coNJUNto com as forÇas dE sEgUraNÇa 
DO ESTADO COMPONDO A OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM ESTABELE-
cimENtos comErciais QUE ocorrE iNtENsificadamENtE aos fiNs 
dE sEmaNa, com graNdEs rEgistros dE aglomEraÇÕEs Em barEs, 
casas dE fEstas.
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: ARIEL DOURADO 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 292 de 11 de Fevereiro de 2022
NÚmEro dE diárias: 7 diárias e meia valor: r$ 1.780,35
origEm: bElÉm, dEstiNo: bragaNca
PErÍodo: dE 24/02/2022 a 03/03/2022
matrÍcUla / NomE / cPf
 / caio cÉsar macEdo dE soUZa / 022.382.322-81
571909321 / gillENE lima fErrEira / 306.146.432-87
obJEtivo: rEaliZar coNtrolE E moNitoramENto dE aÇÕEs Em Es-
tabElEcimENtos dE saÚdE PÚblica E iNtErEssE saNitário Em coN-
FORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO SANITÁTIA, ASSIM COMO FISCALIZA-
ÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DECRETO 2044/2021 DE 03 DE DEZEMBRO DE 
2021, Em coNJUNto com as forÇas dE sEgUraNÇa do Estado com-
PONDO A OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMER-
ciais QUE ocorrE iNtENsificadamENtE aos fiNs dE sEmaNa, com 
graNdEs rEgistros dE aglomEraÇÕEs Em barEs, casas dE fEstas.
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: ARIEL DOURADO 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 293 de 11 de Fevereiro de 2022
NÚmEro dE diárias: 7 diárias e meia valor: r$ 1.780,35
origEm: bElÉm, dEstiNo: bragaNca
PErÍodo: dE 24/02/2022 a 03/03/2022
matrÍcUla / NomE / cPf
5955882 / milvEa fraNciaNE fErrEira carNEiro / 826.621.262-72
obJEtivo: rEaliZar coNtrolE E moNitoramENto dE aÇÕEs Em Es-
tabElEcimENtos dE saÚdE PÚblica E iNtErEssE saNitário Em coN-
FORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA, ASSIM COMO FISCALIZA-
ÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DECRETO 2044/2021 DE 03 DE DEZEMBRO DE 
2021, Em coNJUNto com as forÇas dE sEgUraNÇa do Estado com-

PONDO A OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMER-
ciais QUE ocorrE iNtENsificadamENtE aos fiNs dE sEmaNa, com 
graNdEs rEgistros dE aglomEraÇÕEs Em barEs, casas dE fEstas.
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: ARIEL DOURADO 
samPaio martiNs dE barros

PORTARIA N° 294 de 11 de Fevereiro de 2022
NÚmEro dE diárias: 7 diárias e meia valor: r$ 1.780,35
origEm: bElÉm, dEstiNo: bragaNca
PErÍodo: dE 24/02/2022 a 03/03/2022
matrÍcUla / NomE / cPf
5529255 / Joao PiNto moNtEiro JUNior / 167.566.812-49
5957447 / maria raimUNda PErEira da silva / 734.607.292-87
obJEtivo: dar aPoio a EQUiPE QUE fará coNtrolE E moNitoramEN-
to dE aÇÕEs Em EstabElEcimENtos dE saÚdE PÚblica E iNtErEssE 
SANITÁRIO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA, ASSIM 
COMO FISCALIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DECRETO 2044/2021 DE 03 
dE dEZEmbro dE 2021, Em coNJUNto com as forÇas dE sEgUraNÇa 
DO ESTADO COMPONDO A OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM ESTABELE-
cimENtos comErciais QUE ocorrE iNtENsificadamENtE aos fiNs 
dE sEmaNa, com graNdEs rEgistros dE aglomEraÇÕEs Em barEs, 
casas dE fEstas.
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: ARIEL DOURADO 
samPaio martiNs dE barros

PORTARIA N° 295 de 11 de Fevereiro de 2022
NÚmEro dE diárias: 7 diárias e meia valor: r$ 1.780,35
origEm: bElÉm, dEstiNo: bragaNca
PErÍodo: dE 24/02/2022 a 03/03/2022
matrÍcUla / NomE / cPf
57228641 / gilsoN moraEs dos saNtos / 781.338.742-20
obJEtivo: coNdUZir a EQUiPE QUE irá rEaliZar coNtrolE E moNi-
toramENto dE aÇÕEs Em EstabElEcimENtos dE saÚdE PÚblica E iN-
TERESSE SANITÁRIO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO SANITÁTIA, 
ASSIM COMO FISCALIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DECRETO 2044/2021 
dE 03 dE dEZEmbro dE 2021, Em coNJUNto com as forÇas dE sE-
GURANÇA DO ESTADO COMPONDO A OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM 
EstabElEcimENtos comErciais QUE ocorrE iNtENsificadamENtE 
aos fiNs dE sEmaNa, com graNdEs rEgistros dE aglomEraÇÕEs 
Em barEs, casas dE fEstas.
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: ARIEL DOURADO 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 296 de 11 de Fevereiro de 2022
NÚmEro dE diárias: 4 diárias e meia valor: r$ 1.068,21
origEm: bElÉm, dEstiNo: ParagomiNas
PErÍodo: dE 21/03/2022 a 25/03/2022
matrÍcUla / NomE / cPf
56378644 / dioNE marilia albUQUErQUE cUNHa / 392.299.632-91
5945905 / fErNaNdo rosa da costa / 124.036.362-15
59581291 / marcElY moNtEiro da silva / 035.784.072-08
57198124 / rafaEla cristiNa silva da silva / 632.804.182-91
obJEtivo: ParticiPar No PErÍodo dE 21 a 25/03/2022, Para o mU-
NicÍPio dE ParagomiNas/Pa, dE rEUNiÕEs com EQUiPE dE saÚdE 
do 5ºcrs, Para tratar dE assUNtos rElacioNados a PNaisP, bEm 
COMO REUNIÕES COM GESTORES DO MUNICÍPIO PARA APRESENTAÇÃO 
DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DAS UBS, ASSIM COMO, INFORMAR AOS 
REFERIDOS GESTORES, A IMPORTÂNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍ-
PIO, PARTICIPAREM DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM POLITICAS DE ATEN-
ÇÃO À SAÚDE NO SISTEMA PRISIONAL(AVASUS). REALIZAREMOS AINDA 
visita tÉcNica No comPlEXo PENitENciário E moNitoramENto dE 
rEdE dE saÚdE.
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: ARIEL DOURADO 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 297 de 11 de Fevereiro de 2022
NÚmEro dE diárias: 4 diárias e meia valor: r$ 1.068,21
origEm: bElÉm, dEstiNo: ParagomiNas
PErÍodo: dE 21/03/2022 a 25/03/2022
matrÍcUla / NomE / cPf
572056461 / valdimilsoN loPEs moNtEiro / 454.827.992-04
obJEtivo: coNdUZir os sErvidorEs, dioNE cUNHa, marcElY moN-
tEiro, rafaEla cristiNa E fErNaNdo costa No PErÍodo dE 21 a 
25/03/2022, Para o mUNicÍPio dE ParagomiNas/Pa, oNdE os mEs-
MOS IRÃO PARTICIPAR DE REUNIÕES COM EQUIPE DE SAÚDE DO 5ºCRS, 
Para tratar dE assUNtos rElacioNados a PNaisP, bEm como rEU-
NIÕES COM GESTORES DO MUNICÍPIO PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO 
DE REVITALIZAÇÃO DAS UBS, ASSIM COMO, INFORMAR AOS REFERIDOS 
GESTORES, A IMPORTÂNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, PARTICIPA-
REM DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM POLITICAS DE ATENÇÃO À SAÚDE NO 
SISTEMA PRISIONAL(AVASUS). REALIZAREMOS AINDA VISITA TÉCNICA NO 
comPlEXo PENitENciário E moNitoramENto dE rEdE dE saÚdE.
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: ARIEL DOURADO 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 298 de 11 de Fevereiro de 2022
NÚmEro dE diárias: 1 diária e meia valor: r$ 356,07
origEm: bElÉm, dEstiNo: caPaNEma
PErÍodo: dE 23/02/2022 a 24/02/2022
matrÍcUla / NomE / cPf
57193619 / ElaiNE cordEiro fÉliX / 626.539.892-04
59581341 / JOÃO DE ASSUNÇÃO BARRA JÚNIOR / 845.895.072-34
OBJETIVO: REALIZAR VISITA DE ACOMPANHAMENTO JUNTO ÀS ORGANI-
ZaÇÕEs sociais Em cUmPrimENto ao Edital dE cHamamENto PÚbli-
co Nº 002/2022 ProcEsso Nº 2021/1141551 ao HosPital rEgioNal 
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PÚblico do caEtÉs, No mUNicÍPio dE caPaNEma.
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: ARIEL DOURADO 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 299 de 11 de Fevereiro de 2022
NÚmEro dE diárias: 1 diária e meia valor: r$ 356,07
origEm: bElÉm, dEstiNo: caPaNEma
PErÍodo: dE 23/02/2022 a 24/02/2022
matrÍcUla / NomE / cPf
59175713 / aNtÔNio fraNciovaNE fErrEira dE farias / 136.024.112-49
OBJETIVO: CONDUZIR OS SERVIDORES DESTE GTCAGHMR QUE IRÃO 
REALIZAR VISITA DE ACOMPANHAMENTO JUNTO ÀS ORGANIZAÇÕES 
sociais Em cUmPrimENto ao Edital dE cHamamENto PÚblico Nº 
002/2022 ProcEsso Nº 2021/1141551 ao HosPital rEgioNal PÚbli-
co do caEtÉs, No mUNicÍPio dE caPaNEma.
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: ARIEL DOURADO 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 300 de 11 de Fevereiro de 2022
NÚmEro dE diárias: 4 diárias e meia valor: r$ 1.068,21
origEm: bElÉm, dEstiNo: salvatErra
PErÍodo: dE 21/03/2022 a 25/03/2022
matrÍcUla / NomE / cPf
57173277/1 / dorival avElar dos saNtos / 227.316.282-00
obJEtivo: coNdUZir vEÍcUlo oficial com a sErvidora, soNia 
MARIA SARAIVA DE FREITAS, QUE IRÁ REALIZAR CAPACITAÇÃO/MONI-
toramENto sobrE a Politica dE saÚdE do adolEscENtE E JovEm/
PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA/NOTIFICAÇÃO DA VIOLÊNCIA/PROGRAMA 
crEscEr saUdávEl, No mUNicÍPio dE salvatErra.
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: ARIEL DOURADO 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 301 de 11 de Fevereiro de 2022
NÚmEro dE diárias: 4 diárias e meia valor: r$ 1.068,21
origEm: bElÉm, dEstiNo: salvatErra
PErÍodo: dE 21/03/2022 a 25/03/2022
matrÍcUla / NomE / cPf
571979081 / soNia maria saraiva dE frEitas / 085.664.612-15
OBJETIVO: REALIZAR CAPACITAÇÃO/MONITORAMENTO SOBRE A POLI-
tica dE saÚdE do adolEscENtE E JovEm/Programa saÚdE Na Es-
COLA/NOTIFICAÇÃO DA VIOLÊNCIA/PROGRAMA CRESCER SAUDÁVEL, NO 
mUNicÍPio dE salvatErra.
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: ARIEL DOURADO 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 302 de 11 de Fevereiro de 2022
NÚmEro dE diárias: 2 diárias valor: r$ 474,76
origEm: bElÉm, dEstiNo: camEtá
PErÍodo: dE 06/02/2022 a 07/02/2022
matrÍcUla / NomE / cPf
5955242 / gabriEl martiNs da silva / 028.359.812-33
obJEtivo: coNtiNUar com o aPoio admiNistrativo Para EQUiPE do 
EPSUS AVANÇADO (MINISTÉRIO DA SAÚDE) QUE REALIZARÁ APOIO NA 
INVESTIGAÇÃO DOS CASOS DE SÍNDROME HEMORRÁGICA NO MUNICÍPIO 
dE camEtá E ZoNa rUral a fim dE idENtificar a caUsa E traÇar 
MEDIDAS DE PREVENÇÃO.
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: ARIEL DOURADO 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 303 de 11 de Fevereiro de 2022
NÚmEro dE diárias: 4 diárias e meia valor: r$ 1.068,21
origEm: bElÉm, dEstiNo: tomE-acU
PErÍodo: dE 07/03/2022 a 11/03/2022
matrÍcUla / NomE / cPf
5945905 / fErNaNdo rosa da costa / 124.036.362-15
59581291 / marcElY moNtEiro da silva / 035.784.072-08
obJEtivo: ParticiPar No PErÍodo dE 07 a 11/03/2022, Para o mU-
NicÍPio dE tomÉ aÇÚ/Pa, dE rEUNiÕEs com EQUiPE dE saÚdE do 
2ºcrs, Para tratar dE assUNtos rElacioNados a PNaisP, bEm 
COMO REUNIÕES COM GESTORES DO MUNICÍPIO PARA APRESENTAÇÃO 
DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DAS UBS, ASSIM COMO, INFORMAR AOS 
REFERIDOS GESTORES, DA NECESSIDADE DA PARTICIPAÇÃO DE SERVI-
DORES DO MUNICÍPIO, DA NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DO CURSO 
DE CAPACITAÇÃO EM POLITICAS DE ATENÇÃO À SAÚDE NO SISTEMA PRI-
SIONAL(AVASUS). REALIZAREMOS AINDA VISITA TÉCNICA NO COMPLEXO 
PENitENciário E moNitoramENto dE rEdE dE saÚdE.
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: ARIEL DOURADO 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 304 de 11 de Fevereiro de 2022
NÚmEro dE diárias: 2 diárias e meia valor: r$ 593,45
origEm: bElÉm, dEstiNo: tUcUrUÍ
PErÍodo: dE 14/02/2022 a 16/02/2022
matrÍcUla / NomE / cPf
54195691 / alaYdE viEira WaNdErlEY / 611.531.172-15
58962921 / dÉcio JorgE dos rEis saNtos / 731.629.902-97
571942891 / moNiQUE NErY farias / 843.549.252-49
54190162-1 / PatrÍcia saNtos martiNs / 410.613.812-34
obJEtivo: rEaliZar visita dE moNitoramENto dE todos os sErvi-
Ços ofErtados Em oNcologia Na UNacoN do HosPital rEgioNal 
dE tUcUrUÍ, No PErÍodo dE 14 a 16/02/2022, Na cidadE dE tUcUrUÍ.
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: ARIEL DOURADO 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 305 de 11 de Fevereiro de 2022
NÚmEro dE diárias: 2 diárias e meia valor: r$ 593,45
origEm: bElÉm, dEstiNo: tUcUrUÍ
PErÍodo: dE 14/02/2022 a 16/02/2022
matrÍcUla / NomE / cPf

571934771 / silvio cEsar olivEira barros / 391.917.612-04
obJEtivo: coNdUZir os sErvidorEs da cEao Para rEaliZar visita 
dE moNitoramENto dE todos os sErviÇos ofErtados Em oNcolo-
gia Na UNacoN do HosPital rEgioNal dE tUcUrUÍ, No PErÍodo dE 
14 a 16/02/2022, Na cidadE dE tUcUrUÍ.
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: ARIEL DOURADO 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 306 de 11 de Fevereiro de 2022
NÚmEro dE diárias: 6 diárias e meia valor: r$ 1.542,97
origEm: bElÉm, dEstiNo: oEiras do Para
PErÍodo: dE 10/02/2022 a 16/02/2022
matrÍcUla / NomE / cPf
572056301 / carlos lEoNardo borgEs dE castro / 646.965.452-53
OBJETIVO: CONDUZIR EQUIPE DO EPSUS AVANÇADO (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE) QUE REALIZARÁ APOIO NA INVESTIGAÇÃO DOS CASOS DE SÍN-
DROME HEMORRÁGICA NOS MUNICÍPIOS DE CAMETÁ, BAIÃO E OEIRAS 
do Pará Na ZoNa UrbaNa E ZoNa rUral a fim dE idENtificar a 
CAUSA E TRAÇAR MEDIDAS DE PREVENÇÃO.
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: ARIEL DOURADO 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 307 de 11 de Fevereiro de 2022
NÚmEro dE diárias: 2 diárias e meia valor: r$ 593,45
origEm: bElÉm, dEstiNo: UrUará
PErÍodo: dE 06/02/2022 a 08/02/2022
matrÍcUla / NomE / cPf
5957970 / Edir do socorro amaral da silva JUNior / 015.631.042-
29
5931865 / PatricK raiol dias / 668.879.412-87
OBJETIVO: REALIZAR SUPERVISÃO TÉCNICA DAS AÉREAS FÍSICAS DO 
HosPital mUNiciPal dE UrUará E dE tErrENo Para PossÍvEl coNs-
TRUÇÃO DE NOVO HOSPITAL.
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: ARIEL DOURADO 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 308 de 11 de Fevereiro de 2022
NÚmEro dE diárias: 4 diárias e meia valor: r$ 1.068,21
origEm: bElÉm, dEstiNo: igaraPE miri
PErÍodo: dE 07/03/2022 a 11/03/2022
matrÍcUla / NomE / cPf
541958181 / aNa cristiNa dE mENEZEs bomfim / 052.733.607-65
OBJETIVO: REALIZAR SUPERVISÃO NO SISTEMA EPIDEMIOLÓGICO DAS 
atividadEs dE coNtrolE das arbovirosEs No mUNicÍPio dE iga-
raPÉ-mirÍ, do 6º crs- barcarENa.
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: ARIEL DOURADO 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 309 de 11 de Fevereiro de 2022
NÚmEro dE diárias: 4 diárias e meia valor: r$ 1.068,21
origEm: bElÉm, dEstiNo: igaraPE miri
PErÍodo: dE 07/03/2022 a 11/03/2022
matrÍcUla / NomE / cPf
504482-siaPE / ZaQUEU tavarEs gaia / 032.947.572-04
OBJETIVO: REALIZAR SUPERVISÃO NAS ATIVIDADES DE CONTROLE DAS 
arbovirosEs No mUNicÍPio dE igaraPÉmirÍ, do 6º crs- barcarENa.
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: ARIEL DOURADO 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 310 de 11 de Fevereiro de 2022
NÚmEro dE diárias: 4 diárias e meia valor: r$ 1.068,21
origEm: bElÉm, dEstiNo: igaraPE miri
PErÍodo: dE 07/03/2022 a 11/03/2022
matrÍcUla / NomE / cPf
0502762 / JosE borgEs araUJo fErrEira alENcar / 108.047.732-20
obJEtivo: coNdUZir tÉcNica E sUPErvisor Para rEaliZar sUPErvi-
SÃO NAS ATIVIDADES DE CONTROLE DAS ARBOVIROSES NO MUNICÍPIO 
dE igaraPÉ-mirÍ, do 6º crs- barcarENa.
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: ARIEL DOURADO 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 311 de 11 de Fevereiro de 2022
NÚmEro dE diárias: 6 diárias e meia valor: r$ 1.542,97
origEm: bElÉm, dEstiNo: marabá
PErÍodo: dE 06/03/2022 a 12/03/2022
matrÍcUla / NomE / cPf
5922168 / daNilo WENdEl cordEiro viEira / 961.504.832-15
OBJETIVO: DAR APOIO ADMINISTRATIVO AOS FISCAIS QUE IRÃO REA-
LIZAR INSPEÇÃO SANITÁRIA PARA OS FINS DE RENOVAÇÃO DE LICEN-
ciamENto saNitário dE EmPrEsas QUE tEm Por fiNalidadE a iN-
DUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS (SANEANTES DOMISSANITÁ-
RIOS), ENVASO DE GASES MEDICINAIS E EMISSÃO DE RELATÓRIO TÉC-
NICO PARA SUBSIDIAR A ANVISA, QUANTO A CERTIFICAÇÃO DE BOAS 
PRÁTICAS E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA, SEDIA-
DOS NOS MUNICÍPIOS DE PARAUAPEBAS E MARABÁ / 11ª CRS.
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: ARIEL DOURADO 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 312 de 11 de Fevereiro de 2022
NÚmEro dE diárias: 6 diárias e meia valor: r$ 1.542,97
origEm: bElÉm, dEstiNo: marabá
PErÍodo: dE 06/03/2022 a 12/03/2022
matrÍcUla / NomE / cPf
5959195 / NilsoN soUsa do NascimENto / 702.598.192-39
OBJETIVO: DAR APOIO TÉCNICO AOS FISCAIS QUE IRÃO REALIZAR INS-
PEÇÃO SANITÁRIA PARA OS FINS DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO 
saNitário dE EmPrEsas QUE tEm Por fiNalidadE a iNdUstriali-
ZAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS (SANEANTES DOMISSANITÁRIOS), EN-
VASO DE GASES MEDICINAIS E EMISSÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO PARA 
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SUBSIDIAR A ANVISA, QUANTO A CERTIFICAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS E 
AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA, SEDIADOS NOS MUNI-
CÍPIOS DE PARAUAPEBAS E MARABÁ / 11ª CRS.
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: ARIEL DOURADO 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 313 de 11 de Fevereiro de 2022
NÚmEro dE diárias: 6 diárias e meia valor: r$ 1.542,97
origEm: bElÉm, dEstiNo: marabá
PErÍodo: dE 06/03/2022 a 12/03/2022
matrÍcUla / NomE / cPf
571965312 / JardEs corrEa costa / 295.123.952-15
5446791 / rUY aNtoNio macEdo NEri / 121.892.192-72
OBJETIVO: INSPEÇÃO SANITÁRIA PARA OS FINS DE RENOVAÇÃO DE LI-
cENciamENto saNitário dE EmPrEsas QUE tEm Por fiNalidadE a 
INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS (SANEANTES DOMISSA-
NITÁRIOS), ENVASO DE GASES MEDICINAIS E EMISSÃO DE RELATÓRIO 
TÉCNICO PARA SUBSIDIAR A ANVISA, QUANTO A CERTIFICAÇÃO DE BOAS 
PRÁTICAS E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA, SEDIA-
DOS NOS MUNICÍPIOS DE PARAUAPEBAS E MARABÁ / 11ª CRS.
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: ARIEL DOURADO 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 314 de 11 de Fevereiro de 2022
NÚmEro dE diárias: 6 diárias e meia valor: r$ 1.542,97
origEm: bElÉm, dEstiNo: marabá
PErÍodo: dE 06/03/2022 a 12/03/2022
matrÍcUla / NomE / cPf
55590265-1 / sÉrgio JUvENcio marrUaZ lEitE / 097.055.112-68
OBJETIVO: CONDUZIR A EQUIPE QUE FARÁ INSPEÇÃO SANITÁRIA PARA 
OS FINS DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO SANITÁRIO DE EMPRESAS QUE 
TEM POR FINALIDADE A INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS (SANE-
ANTES DOMISSANITÁRIOS), ENVASO DE GASES MEDICINAIS E EMISSÃO DE 
RELATÓRIO TÉCNICO PARA SUBSIDIAR A ANVISA, QUANTO A CERTIFICAÇÃO 
DE BOAS PRÁTICAS E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA, SE-
DIADOS NOS MUNICÍPIOS DE PARAUAPEBAS E MARABÁ / 11ª CRS.
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: ARIEL DOURADO 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 315 de 11 de Fevereiro de 2022
NÚmEro dE diárias: meia diária valor: r$ 118,69
origEm: bElÉm, dEstiNo: brEvEs
PErÍodo: dE 09/02/2022 a 09/02/2022
matrÍcUla / NomE / cPf
59184072 / lUcas rodrigUEs morEira / 016.488.212-00
OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DAS VACINAS NOS MUNICÍ-
Pios dE altamira E brEvEs, Em viagEm PElo graEsP.
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: ARIEL DOURADO 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 316 de 11 de Fevereiro de 2022
NÚmEro dE diárias: 7 diárias e meia valor: r$ 1.780,35
origEm: bElÉm, dEstiNo: abaEtEtUba
PErÍodo: dE 24/02/2022 a 03/03/2022
matrÍcUla / NomE / cPf
571732681 / aNdErsoN matos siQUEira / 683.281.092-04
57194225 / JoElma gomEs crisPim / 453.888.492-87
57193892 / lailsoN flávio dE assis rodrigUEs / 843.775.852-15
obJEtivo: dar aPoio admiNistrativo a EQUiPE QUE irá rEaliZar 
coNtrolE E moNitoramENto dE aÇÕEs Em EstabElEcimENtos dE 
saÚdE PÚblica E iNtErEssE saNitário Em coNformidadE com a lE-
GISLAÇÃO SANITÁTIA, ASSIM COMO FISCALIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO 
do dEcrEto 2044/2021 dE 03 dE dEZEmbro dE 2021, Em coNJUNto 
COM AS FORÇAS DE SEGURANÇA DO ESTADO COMPONDO A OPERAÇÃO 
DE FISCALIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS QUE OCORRE 
iNtENsificadamENtE aos fiNs dE sEmaNa, com graNdEs rEgis-
tros dE aglomEraÇÕEs Em barEs, casas dE fEstas.
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: ARIEL DOURADO 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 317 de 11 de Fevereiro de 2022
NÚmEro dE diárias: 7 diárias e meia valor: r$ 1.780,35
origEm: bElÉm, dEstiNo: abaEtEtUba
PErÍodo: dE 24/02/2022 a 03/03/2022
matrÍcUla / NomE / cPf
2299753 / mario cEsar da silva fErrEira / 462.012.032-49
obJEtivo: coNdUZir a EQUiPE QUE irá rEaliZar coNtrolE E moNi-
toramENto dE aÇÕEs Em EstabElEcimENtos dE saÚdE PÚblica E iN-
TERESSE SANITÁRIO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO SANITÁTIA, 
ASSIM COMO FISCALIZAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DECRETO 2044/2021 
dE 03 dE dEZEmbro dE 2021, Em coNJUNto com as forÇas dE sE-
GURANÇA DO ESTADO COMPONDO A OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM 
EstabElEcimENtos comErciais QUE ocorrE iNtENsificadamENtE 
aos fiNs dE sEmaNa, com graNdEs rEgistros dE aglomEraÇÕEs 
Em barEs, casas dE fEstas.
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: ARIEL DOURADO 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 318 de 11 de Fevereiro de 2022
NÚmEro dE diárias: 7 diárias e meia valor: r$ 1.780,35
origEm: bElÉm, dEstiNo: abaEtEtUba
PErÍodo: dE 24/02/2022 a 03/03/2022
matrÍcUla / NomE / cPf
54195133 / oZiEl silva avElar / 602.760.372-00
obJEtivo: rEaliZar coNtrolE E moNitoramENto dE aÇÕEs Em Es-
tabElEcimENtos dE saÚdE PÚblica E iNtErEssE saNitário Em coN-
FORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO SANITÁTIA, ASSIM COMO FISCALIZA-
ÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DECRETO 2044/2021 DE 03 DE DEZEMBRO DE 

2021, Em coNJUNto com as forÇas dE sEgUraNÇa do Estado com-
PONDO A OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS COMER-
ciais QUE ocorrE iNtENsificadamENtE aos fiNs dE sEmaNa, com 
graNdEs rEgistros dE aglomEraÇÕEs Em barEs, casas dE fEstas. 
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: ARIEL DOURADO 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 319 de 14 de Fevereiro de 2022
NÚmEro dE diárias: 5 diárias e meia valor: r$ 918,78
origEm: bElÉm, dEstiNo: sta iZabEl do Pará
PErÍodo: dE 21/02/2022 a 26/02/2022
matrÍcUla / NomE / cPf
2057778-2 / arNaldo da silva faYal / 146.396.292-49
obJEtivo: rEaliZar moNitoramENto ENtomolÓgico Para aEdEs, Por 
mEio dE armadilHas ovitramPas No UNicÍPio dE saNta iZabEl do Pará.
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: ARIEL DOURADO 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 320 de 14 de Fevereiro de 2022
NÚmEro dE diárias: 5 diárias e meia valor: r$ 918,78
origEm: bElÉm, dEstiNo: sta iZabEl do Pará
PErÍodo: dE 21/02/2022 a 26/02/2022
matrÍcUla / NomE / cPf
0502762 / JosE borgEs araUJo fErrEira alENcar / 108.047.732-20
OBJETIVO: TRANSPORTAR E ACOMPANHAR SERVIDORES DO DCE QUE IRÃO 
rEaliZar moNitoramENto ENtomolÓgico dE maEdEs, Por mEio dE 
armadilHas ovitramPas, No mUNicÍPio dE saNta iZabEl do Pará.
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: ARIEL DOURADO 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 321 de 14 de Fevereiro de 2022
NÚmEro dE diárias: meia diária valor: r$ 118,69
origEm: bElÉm, dEstiNo: abaEtEtUba
PErÍodo: dE 14/02/2022 a 14/02/2022
matrÍcUla / NomE / cPf
572064941 / givaNildo borgEs dE olivEira / 624.631.952-15
obJEtivo: coNdUZir Em vEÍcUlo oficial os sErvidorEs mUrilo 
goNÇalvEs macHado, arQUitEto, rENata tEiXEira dE carvalHo 
silva, arQUitEta E cHEfE da dPao/dEsam/ddra/sEsPa, E vEra lÚ-
cia barbosa da silva, aUXiliar dE ENgENHaria, Para EstEs rEa-
LIZAREM SUPERVISÃO TÉCNICA AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NAS OBRAS 
PARA IMPLANTAÇÃO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL REGIONAL DO BAIXO 
tocaNtiNs - HosPital saNta rosa, do mUNicÍPio dE abaEtEtUba-Pa.
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: ARIEL DOURADO 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 322 de 14 de Fevereiro de 2022
NÚmEro dE diárias: meia diária valor: r$ 118,69
origEm: bElÉm, dEstiNo: abaEtEtUba
PErÍodo: dE 14/02/2022 a 14/02/2022
matrÍcUla / NomE / cPf
571978571 / mUrilo goNÇalvEs macHado / 729.604.692-91
33284733 / rENata tEiXEira dE carvalHo silva / 304.898.732-00
103233-1 / vEra lÚcia barbosa da silva / 281.734.902-44
OBJETIVO: REALIZAR SUPERVISÃO TÉCNICA AOS SERVIÇOS EXECUTA-
DOS NAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL RE-
gioNal do baiXo tocaNtiNs - HosPital saNta rosa, do mUNicÍPio 
dE abaEtEtUba-Pa.
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: ARIEL DOURADO 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 323 de 14 de Fevereiro de 2022
NÚmEro dE diárias: 7 diárias e meia valor: r$ 1.780,35
origEm: bElÉm, dEstiNo: saliNoPolis
PErÍodo: dE 24/02/2022 a 03/03/2022
matrÍcUla / NomE / cPf
5650046-2 / carla gisElE ribEiro garcia / 391.533.472-34
571910131 / caroliNE olivEira dE figUErEdo / 745.298.032-87
obJEtivo: rEaliZar acoNsElHamENto/diagNostico do Hiv, sifilis 
E HEPATITES VIRAIS ATRAVÉS DE TESTES RÁPIDOS, NA AÇÃO DE PRE-
VENÇÃO AS IST/AIDS, SÍFILIS E HEPATITES VIRAIS NO CENTRO INTE-
grado dE govErNo, saÚdE, sEgUraNÇa E rEsPoNsabilidadE Por 
todo o Pará No mUNiciPio dE saliNÓPolis-Pa. 
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: ARIEL DOURADO 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 324 de 14 de Fevereiro de 2022
NÚmEro dE diárias: 1 diária e meia valor: r$ 356,07
origEm: bElÉm, dEstiNo: bragaNca
PErÍodo: dE 14/03/2022 a 15/03/2022
matrÍcUla / NomE / cPf
555894083 / claUdNira castro cYsNE / 317.501.923-49
5911896 / SÂMELA STEFANE CORRÊA GALVÃO / 015.570.952-64
obJEtivo: ParticiPar da oficiNa do Novo fiNaNciamENto da atEN-
ÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) - PREVINE BRASIL, EVENTO QUE SE REA-
liZará No mUNicÍPio dE bragaNÇa.
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: ARIEL DOURADO 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 325 de 14 de Fevereiro de 2022
NÚmEro dE diárias: 1 diária e meia valor: r$ 356,07
origEm: bElÉm, dEstiNo: bragaNca
PErÍodo: dE 14/03/2022 a 15/03/2022
matrÍcUla / NomE / cPf
57173277/1 / dorival avElar dos saNtos / 227.316.282-00
OBJETIVO: CONDUZIR OS TÉCNICOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA OFICINA 
DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) - PRE-
viNE brasil, EvENto QUE sE rEaliZará No mUNicÍPio dE bragaNÇa.
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: ARIEL DOURADO 
samPaio martiNs dE barros
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PORTARIA N° 326 de 14 de Fevereiro de 2022
NÚmEro dE diárias: 7 diárias e meia valor: r$ 1.780,35
origEm: bElÉm, dEstiNo: saliNoPolis
PErÍodo: dE 24/02/2022 a 03/03/2022
matrÍcUla / NomE / cPf
80845115 / romUlo aUgUsto dE salEs amoras / 752.282.112-68
OBJETIVO: DAR APOIO ADMINISTRATIVO NA MOBILIZAÇÃO E TRIAGEM 
NA AÇÃO DE PREVENÇÃO AS IST/AIDS, SÍFILIS E HEPATITES VIRAIS NO 
cENtro iNtEgrado dE govErNo, saÚdE, sEgUraNÇa E rEsPoNsabi-
lidadE Por todo o Pará No mUNiciPio dE saliNÓPolis-Pa.
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: ARIEL DOURADO 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 327 de 14 de Fevereiro de 2022
NÚmEro dE diárias: 7 diárias e meia valor: r$ 1.780,35
origEm: bElÉm, dEstiNo: saliNoPolis
PErÍodo: dE 24/02/2022 a 03/03/2022
matrÍcUla / NomE / cPf
59557601 / vaNEssa QUEiroZ agUiar / 009.764.852-30
OBJETIVO: DAR APOIO ADMINISTRATIVO NA MOBILIZAÇÃO, TRIAGEM E 
LOGISTICA NA AÇÃO DE PREVENÇÃO AS IST/AIDS, SÍFILIS E HEPATITES 
virais No cENtro iNtEgrado dE govErNo, saÚdE, sEgUraNÇa E rEs-
PoNsabilidadE Por todo o Pará No mUNiciPio dE saliNÓPolis-Pa.
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: ARIEL DOURADO 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 328 de 14 de Fevereiro de 2022
NÚmEro dE diárias: 7 diárias e meia valor: r$ 1.780,35
origEm: bElÉm, dEstiNo: saliNoPolis
PErÍodo: dE 24/02/2022 a 03/03/2022
matrÍcUla / NomE / cPf
54190623-1 / rUi aNdErsoN alcaNtara dE olivEira / 701.650.252-04
obJEtivo: coNdUZir a EQUiPE tÉcNica QUE irá rEaliZar mobiliZa-
ÇÃO, PREVENÇÃO, TESTAGE, ACONSELHAMENTO E DIAGNOSTICO DO HIV, 
SIFILIS E HEPATITES VIRAIS ATRAVÉS DE TESTES RÁPIDOS, NA AÇÃO DE 
PREVENÇÃO AS IST/AIDS, SÍFILIS E HEPATITES VIRAIS NO CENTRO IN-
tEgrado dE govErNo, saÚdE, sEgUraNÇa E rEsPoNsabilidadE Por 
todo o Pará No mUNiciPio dE saliNÓPolis-Pa.
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: ARIEL DOURADO 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 329 de 14 de Fevereiro de 2022
NÚmEro dE diárias: 5 diárias e meia valor: r$ 1.305,59
origEm: bElÉm, dEstiNo: marabá
PErÍodo: dE 14/03/2022 a 19/03/2022
matrÍcUla / NomE / cPf
5161770 / ElisENa UcHoa mEdEiros / 304.904.802-68
723274 / vEra lÚcia foNsEca dE soUZa / 246.556.352-15
obJEtivo: rEaliZar bUsca ativa dE PaciENtEs EgrEssos do Hos-
Pital gEral PENitENciário do Estado do Pará E moNitoramENto 
NA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO MUNICÍPIO DE MARABÁ E EL-
dorado dos caraJás.
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: ARIEL DOURADO 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 330 de 14 de Fevereiro de 2022
NÚmEro dE diárias: 5 diárias e meia valor: r$ 1.305,59
origEm: bElÉm, dEstiNo: tUcUrUÍ
PErÍodo: dE 07/03/2022 a 12/03/2022
matrÍcUla / NomE / cPf
572056361 / aNdrEa HElENa martiNs amaral / 700.257.202-44
0503427 / dÍdimo robErto PimENtEl / 144.968.102-63
obJEtivo: rEaliZar moNitoramENto ENtomolÓgico dE flEboto-
mÍNEos No mUNicÍPio dE tUcUrUÍ, QUE sE aPrEsENta Prioritário 
Para lEisHmaNiosEs. 
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: ARIEL DOURADO 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 331 de 14 de Fevereiro de 2022
NÚmEro dE diárias: 5 diárias e meia valor: r$ 1.305,59
origEm: bElÉm, dEstiNo: marabá
PErÍodo: dE 14/03/2022 a 19/03/2022
matrÍcUla / NomE / cPf
54190621-1 / Eladio fErrEira da silva filHo / 223.610.652-15
obJEtivo: coNdUZir as sErvidoras, ElisENa UcHÔa mEdEiros E 
VERA LUCIA FONSECA DE SOUZA, QUE IRÃO REALIZAR BUSCA ATIVA DE 
PaciENtEs EgrEssos do HosPital gEral PENitENciário do Estado 
DO PARÁ E MONITORAMENTO NA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO 
mUNicÍPio dE marabá E Eldorado dos caraJás.
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: ARIEL DOURADO 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 332 de 14 de Fevereiro de 2022
NÚmEro dE diárias: 5 diárias e meia valor: r$ 1.305,59
origEm: bElÉm, dEstiNo: tUcUrUÍ
PErÍodo: dE 07/03/2022 a 12/03/2022
matrÍcUla / NomE / cPf
5161371-1 / JosE Nilo cabral maia / 223.997.202-53
obJEtivo: traNsPortar E acomPaNHar Nas atividadEs dE camPo 
os sErvidorEs: aNdrÉa HElENa martiNs amaral E dÍdimo robEr-
TO PIMENTEL QUE IRÃO REALIZAR MONITORAMENTO ENTOMOLÓGICO DE 
flEbotomÍNEos No mUNicÍPio dE tUcUrUÍ, QUE sE aPrEsENta Prio-
ritário Para lEisHmaNiosEs.
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: ARIEL DOURADO 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 333 de 14 de Fevereiro de 2022
NÚmEro dE diárias: 4 diárias e meia valor: r$ 1.068,21
origEm: bElÉm, dEstiNo: brEvEs

PErÍodo: dE 07/03/2022 a 11/03/2022
matrÍcUla / NomE / cPf
59625411 / adriaNa cUNHa vascoNcElos / 476.672.222-15
572336982 / carmEN caroliNa crUZ dE lima / 885.990.352-15
571927041 / diaNa moraEs dE soUZa / 293.426.942-68
555862981 / maria JosE PirEs fErrEira / 127.869.502-87
58974221 / marlUcia olivEira lUZ / 609.646.932-91
OBJETIVO: REALIZAR A QUALIFICAÇÃO DE DADOS PARA O NOVO FINAN-
ciamENto PrEviNE brasil No mUNicÍPio dE brEvEs, No PErÍodo dE 
07 À 11/03/2022. 
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: ARIEL DOURADO 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 334 de 14 de Fevereiro de 2022
NÚmEro dE diárias: 4 diárias e meia valor: r$ 1.068,21
origEm: bElÉm, dEstiNo: Nova timbotEUa
PErÍodo: dE 14/02/2022 a 18/02/2022
matrÍcUla / NomE / cPf
5957579 / cYris dE NaZarE PErEira / 668.658.752-49
obJEtivo: imPlEmENtar E ENtrEgar matEriais do ProJEto tElEmE-
DICINA NOS MUNICÍPIOS DE BAIÃO, MOJU E NOVA TIMBOTEUA.
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: ARIEL DOURADO 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 335 de 14 de Fevereiro de 2022
NÚmEro dE diárias: 2 diárias e meia valor: r$ 1.266,05
origEm: bElÉm, dEstiNo: distrito fEdEral
PErÍodo: dE 22/02/2022 a 24/02/2022
matrÍcUla / NomE / cPf
59591451 / fraNcisco WElliNgtoN saNtos ramos / 051.083.474-48
obJEtivo: acomPaNHar E assEssorar o sENHor sEcrEtário dE 
SAÚDE, NA REUNIÃO E ASSEMBLEIA DO CONSELHO NACIONAL DOS SE-
CRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS E COMISSÃO INTERGESTORA TRIPARTI-
tE - cit, Em brasÍlia/df, No PEriodo dE 22 a 24/02/2022.
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: ARIEL DOURADO 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 336 de 14 de Fevereiro de 2022
NÚmEro dE diárias: 4 diárias e meia valor: r$ 1.068,21
origEm: bElÉm, dEstiNo: acará
PErÍodo: dE 20/02/2022 a 24/02/2022
matrÍcUla / NomE / cPf
571937241 / claUdia Patricia gomEs da silva / 432.311.442-72
OBJETIVO: ATUAÇÃO NA REALIZAÇÃO DA “AÇÃO EM SAÚDE COVID19”, 
QUE OFERECERÁ SERVIÇOS DE SAÚDE COMO AVALIAÇÃO MÉDICA, DE 
ENfErmagEm, triagEm dos PaciENtEs com sg oU siNtomas sU-
GESTIVOS A COVID-19, ORIENTAÇÃO DE CUIDADOS E PREVENÇÃO, E 
oUtras mEdidas NEcEssárias ao ENfrENtamENto a covid-19, Em 
árEas QUilombolas do mUNicÍPio dE acará.
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: ARIEL DOURADO 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 337 de 14 de Fevereiro de 2022
NÚmEro dE diárias: 4 diárias e meia valor: r$ 1.068,21
origEm: bElÉm, dEstiNo: acará
PErÍodo: dE 20/02/2022 a 24/02/2022
matrÍcUla / NomE / cPf
5327105 / lUiZ carlos PErEira saNtos / 166.635.862-20
OBJETIVO: CONDUZIR A EQUIPE NA S10 QUE IRÁ REALIZAR “AÇÃO EM 
saÚdE covid19”, QUE ofErEcErá sErviÇos dE saÚdE como ava-
LIAÇÃO MÉDICA, DE ENFERMAGEM, TRIAGEM DOS PACIENTES COM SG 
OU SINTOMAS SUGESTIVOS A COVID-19, ORIENTAÇÃO DE CUIDADOS E 
PREVENÇÃO, E OUTRAS MEDIDAS NECESSÁRIAS AO ENFRENTAMENTO A 
covid-19, Em árEas QUilombolas do alto E baiXo acará PErtEN-
cENtEs ao mUNicÍPio dE acará.
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: ARIEL DOURADO 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 338 de 14 de Fevereiro de 2022
NÚmEro dE diárias: meia diária valor: r$ 83,53
origEm: bElÉm, dEstiNo: sta iZabEl do Pará
PErÍodo: dE 11/03/2022 a 11/03/2022
matrÍcUla / NomE / cPf
541928281 / robErta da silva soUZa / 734.050.512-15
OBJETIVO: PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A PORTARIA Nº 157/2020- 
mP/PgJ, PUblicado No doE dE 20/01/22 QUE atUaliZa as mEdidas 
TEMPORÁRIAS DE PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO CORONA VÍRUS (COVID- 
19) COM VIGÊNCIA DE 30 DIAS DE 19/01 A 17/02 NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO 
PUblico do Estado do Pará, No mUNicÍPio dE saNta iZabEl/Pa.
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: ARIEL DOURADO 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 339 de 14 de Fevereiro de 2022
NÚmEro dE diárias: meia diária valor: r$ 83,53
origEm: bElÉm, dEstiNo: sta iZabEl do Pará
PErÍodo: dE 11/03/2022 a 11/03/2022
matrÍcUla / NomE / cPf
57231601 / fErNaNdo do NascimENto sargEs / 634.745.812-87
obJEtivo: coNdUZir a sErvidora robErta da silva soUZa QUE 
VAI PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A PORTARIA Nº 157/2020- MP/PGJ, 
PUblicado No doE dE 20/01/22 QUE atUaliZa as mEdidas tEmPorárias 
DE PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO CORONA VÍRUS (COVID- 19) COM 
vigÊNcia dE 30 DIAS DE 19/01 A 17/02 NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO 
PUblico do Estado do Pará, No mUNicÍPio dE saNta iZabEl/Pa.
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: ARIEL DOURADO 
samPaio martiNs dE barros
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PORTARIA N° 340 de 15 de Fevereiro de 2022
NÚmEro dE diárias: 4 diárias e meia valor: r$ 1.068,21
origEm: bElÉm, dEstiNo: aUgUsto corrEa
PErÍodo: dE 21/03/2022 a 25/03/2022
matrÍcUla / NomE / cPf
5262321 / amUJacY tavarEs vilHENa / 402.155.202-20
55213434 / maria da glÓria fErrEira / 121.849.002-06
54190704/1 / valdiNEa coElHo dE almEida / 155.078.662-87
OBJETIVO: REALIZAR O SERVIÇO DE SUPERVISÃO E MONITORAMENTO 
E OFICINA DE CAPACITAÇÃO DA “IMPLEMENTACÃO DA ESTRATIFICAÇÃO 
da fUNcioNalidadE E liNHa dE cUidado”do Programa saÚdE do 
idoso Nos mUNicÍPios dE bragaNÇa E aUgUsto corrEa- 4º crs- 
REGIÃO DE INTEGRAÇÃO CAETÉS.
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: ARIEL DOURADO 
samPaio martiNs dE barros
PORTARIA N° 341 de 15 de Fevereiro de 2022
NÚmEro dE diárias: 4 diárias e meia valor: r$ 1.068,21
origEm: bElÉm, dEstiNo: aUgUsto corrEa
PErÍodo: dE 21/03/2022 a 25/03/2022
matrÍcUla / NomE / cPf
54190621-1 / Eladio fErrEira da silva filHo / 223.610.652-15
obJEtivo: coNdUZir os sErvidorEs valdiNEa coElHo dE almEida, 
maria da gloria fErrEira E amUJacY tavarEs vilHENa Para rE-
ALIZAREM O SERVIÇO DE SUPERVISÃO E MONITORAMENTO E OFICINA 
DE CAPACITAÇÃO DA “IMPLEMENTACÃO DA ESTRATIFICAÇÃO DA FUNCIO-
NalidadE E liNHa dE cUidado”do Programa saÚdE do idoso Nos 
MUNICÍPIOS DE BRAGANÇA E AUGUSTO CORREA- 4º CRS- REGIÃO DE 
INTEGRAÇÃO CAETÉS.
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: ARIEL DOURADO 
samPaio martiNs dE barros

Protocolo: 783495
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ERRATA DE AVISO DE LICITAÇÃO .
ERRATA da Publicação DOE No 34.865, de 15/02/2022.
PREGÃO 23/2021 LACEN-PA
Onde se Lê:
data dE abErtUra: 25/02/2022
Leia-se:
data dE abErtUra: 12/04/2022

Protocolo: 784085
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

.

.

LICENÇA PRÊMIO
.

PORTARIA Nº. 220 DE 11 DE ABRIL DE 2022O dirEtor do 1° cEN-
tro rEgioNal dE saÚdE, usando de suas atribuições, delegadas através 
da Portaria no. 76/2019-CCG de 09.01.19, publicada no Diário Oficial do 
Estado n° 33.777 de 10.01.19. coNcEdEr, em comum acordo, de acordo 
com o artigo 98 da Lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) MARIA 
dE NaZarE da silva faro matrícula 5519187-3, assitENtE social com 
lotação no (a) URE REDUTO 01 (um) mês de Licença Prêmio, correspon-
dente ao triênio 19.07.2015 a 18.07.2018.aUtoriZar que o servidor goze 
01 (um) mês de Licença Prêmio, no período de 01.06.2022 A 30.06.2022 
no total de 30 (trinta) dias.PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.1° 
centro regional de saúde/sEsPa Em: 11.04.2022
marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crs/sEsPa

Protocolo: 784027
PORTARIA Nº. 221 DE 11 DE ABRIL DE 2022O dirEtor do 1° 
cENtro rEgioNal dE saÚdE, usando de suas atribuições, delegadas 
através da Portaria no. 76/2019-ccg de 09.01.19, publicada no diário 
Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19. CONCEDER, em comum acordo, 
de acordo com o artigo 98 da Lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora 
(o) ROBERTO SOARES HAGE matrícula 305138-3, MEDICO com lotação 
no (a) URE REDUTO 01 (um) mês de Licença Prêmio, correspondente 
ao triênio 20.10.2010 a 19.10.2013.aUtoriZar que o servidor goze 01 
(um) mês de Licença Prêmio, no período de 01.06.2022 A 30.06.2022 
no total de 30 (trinta) dias.PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.1° 
centro regional de saúde/sEsPa Em: 11.04.2022marco antonio rodrigues 
Normando
diretor do 1°crs/sEsPa

Protocolo: 784057

PORTARIA Nº. 219 DE 11 DE ABRIL DE 2022O dirEtor do 1° cEN-
tro rEgioNal dE saÚdE, usando de suas atribuições, delegadas através 
da Portaria no. 76/2019-CCG de 09.01.19, publicada no Diário Oficial do 
Estado n° 33.777 de 10.01.19. dEtErmiNar, em comum acordo, de acor-
do com o artigo 98 da Lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) SARA 
rEgia martiNs UPtoN matrícula 57173292-1, assitENtE social com 
lotação no (a) URE REDUTO 01 (um) mês de Licença Prêmio, correspon-
dente ao triênio 19.07.2012 a 18.07.2015.aUtoriZar que o servidor goze 
01 (um) mês de Licença Prêmio, no período de 01.06.2022 A 30.06.2022 
no total de 30 (trinta) dias.PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.1° 
centro regional de saúde/sEsPa Em: 11.04.2022
marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crs/sEsPa

Protocolo: 784018
PORTARIA Nº. 217 DE 11 DE ABRIL DE 2022O dirEtor do 1° 
cENtro rEgioNal dE saÚdE, usando de suas atribuições, delegadas 
através da Portaria no. 76/2019-ccg de 09.01.19, publicada no diário 
Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19. 
 coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) KASSIA ANO BOM RIBEIRO, matrí-
cula 54190802-1 cargo de atENdEtE dE coNsUltorio dENtario regime 
jurídico de Estatutário Efetivo, classe “--”, lotada (o) no (a) UBS PEDREIRA, 
02 (dois) meses de Licença Prêmio, correspondente ao triênio 13.06.2014 
A 12.06.2017.AUTORIZAR que o servidor goze 02 (dois) meses de Licença 
Prêmio, no período de 02.05.2022 A 30.06.2022 no total de 60 (sessen-
ta) dias.PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.1° Centro Regional de 
saúde/sEsPa Em: 11.04.2022
marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crs/sEsPa

Protocolo: 783941

ERRATA
.

ERRATAO DIRETOR DO 1° CENTRO REGIONAL DE SAÚDE, usando 
de suas atribuições, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccg de 
09.01.19, publicada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19. Er-
rata da licença Prêmio Portaria Nº. 200 dE 05 dE abril dE 2022, pu-
blicada no  diário oficial N° 34.923 dE 06 dE JaNEiro dE 2022 que 
dEtErmiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) JOSE MARIA DE FRANÇA ma-
trícula 726494-1, AUXILIAR DE INFORMATICA com lotação no (a) UMS 
PROVIDÊNCIA 01 (um) mês de Licença Prêmio, correspondente ao triênio 
26.09.2017 A 25.09.2020. AUTORIZAR que o servidor goze 01 (um) mês 
de licença Prêmio, no período de 01.04.2022 a 30.04.2022 no total de 30 
(trinta) dias.Onde se lê: 26.09.2017 a 25.09.2020
Leia se: 26.09.2007 a 25.09.2010PUbliQUE-sE, rEgistrE-sE E cUm-
Pra-sE.1° centro regional de saúde/sEsPa em: 11.04.2022
marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crs/sEsPa

Protocolo: 783981

DIÁRIA
.

PORTARIA DE CONCESSÃO n° 190/2022 – 11/04/2022
o diretor do 1° cENtro rEgioNal dE saÚdE/sEsPa, no uso de suas 
atribuições lhe conferida pela Portaria 76/2019-ccg de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n°33.777 de 10.01.19, e tendo em vista 
as instruções contidas em fundamento legal: no art. 145 da lei 5.810 de 
24/01/1994, dEcrEto Nº 2.819 de 06 de setembro de 1994, disciplina a 
concessão de DIÁRIAS em missão Oficial do Estado.
resolve:
Conceder: diárias ao Servidor (es):
57190384/3 / LAYSE CHRISTINE MARTINS SENA DERZE FERREIRA (Enfermei-
ra) / 03 meias diárias (deslocamento) / no período de 25 a 27/04/2022.<br
57196503/2 /DENISE HELENA RIBEIRO RODRIGUES (Enfermeira) / 03 
meias diárias (deslocamento) / no período de 25 a 27/04/2022.<br
origem: bElEm/Pa - brasil
Destino(s): ANANINDEUA - PA
Objetivo: com a finalidade de fiscalizar o contrato nº 063/2021 de acordo 
com a Portaria Nº 255 de 15 de setembro de 2021 do Hsma, para atesto 
dos documentos de despesas para fins de pagamento no âmbito da SESPA.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenador: marco antônio rodrigues Normando
PORTARIA DE CONCESSÃO n° 191/2022 – 11/04/2022
o diretor do 1° cENtro rEgioNal dE saÚdE/sEsPa, no uso de suas 
atribuições lhe conferida pela Portaria 76/2019-ccg de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n°33.777 de 10.01.19, e tendo em vista 
as instruções contidas em fundamento legal: no art. 145 da lei 5.810 de 
24/01/1994, dEcrEto Nº 2.819 de 06 de setembro de 1994, disciplina a 
concessão de DIÁRIAS em missão Oficial do Estado.
resolve:
Conceder: 05 meias diárias aos Servidor(es):
059090201/1/JOSÉ LUIZ PEREIRA CORRÊA (Veterinário) / 05 Meias diária 
(deslocamento) / de 25 a 29/04/2022.<br
55586563/1 /MARLUCE DE FÁTIMA RIBEIRO DE SOUSA (Nutricionista) / 
05 Meias diária (deslocamento) / de 25 a 29/04/2022.<br
57194291/1 / ROSIANE DO SOCORRO PEREIRA TEIXEIRA DE SOUSA (Ag, 
Administrativo) / 05 meias diária (deslocamento) / de 25 a 29/04/2022.<br
54173247/1 / CHARLITON BANDEIRA BARBOSA (Motorista) /  05 Meias 
diária (deslocamento) / de 25 a 29/04/2022.<br
origem: bElEm/Pa - brasil
Destino(s, ANANINDEUA, BENEvidEs E saNta barbara - Pa
objetivo: os quais irão realizar treinamento em boas práticas para fabrica-
ção de açaí e bacaba, no município de ananindeua em data acima informado..
registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenador: marco antônio rodrigues Normando

Protocolo: 784103
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

LICENÇA PRÊMIO
.

Portaria nº 008/2022 –11.04.2022 - DETERMINAR
Nome: alba socorro dos saNtos araNHa
matricula: 5118000-1
cargo: agENtE dE saÚdE
lotação: 3º crs gEP: Estatutário Não Estável
aquisitivo: 30.03.2011 a 29.03.2014
Período: 01.06.2022 a 30.06.2022 (30) trinta dias

Protocolo: 783769

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

.

.

DESIGNAR SERVIDOR
.

PORTARIA N° 10 DE 11 DE ABRIL DE 2022
 a diretora do 4º cENtro rEgioNal dE saÚdE PÚblica, desta sEsPa, 
usando de suas atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria 
N° 2.521/2019 - ccg publicada no doE n° 33824 de 14/03/2019, e 
coNsidEraNdo o teor do PaE nº 2022/414308.
rEsolvE:
i – dEsigNar, como coordenadora regional de Urgência e Emergência 
samU 192 da macrorregião Nordeste do Pará, a servidora doralicE via-
Na da costa, ocupante do cargo de Enfermeira, matrícula Nº 5073804-1, 
com atribuição de coordenar, no âmbito do 4º centro regional de saúde o 
desenvolvimento das ações e serviços do sistema Estadual de Urgência e 
Emergência, no período de 14/04/2022 a 28/04/2022, em substituição a 
servidora Patricia soUZa dE moUra, que se encontra em gozo de férias 
no referido período.
PUbliQUE-sE, rEgistrE-sE E cUmPra-sE.
PatrÍcia dE fátima lima da silva
diretora do 4º centro regional de saúde

Protocolo: 783959

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

7º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 026 DE 11 DE ABRIL DE 2022.
o diretor do 7º centro regional de saúde, usando de suas atribuições 
que lhe foram conferidas pela Portaria Nº 55/20.11. 2000, publicada no 
Diário Oficial do Estado n.º 29.347/24.11.2000.
r E s o l v E:  designar a servidora viviane dos santos viana, cargo: Nutri-
cionista, Matrícula: 5853966-2, para responder pela Chefia da Vigilância Sa-
nitária, de 11/04/2022 a 14/04/2022, sem ônus para a administração pública.
PUbliQUE-sE, rEgistrE-sE E cUmPra-sE.
valdiNEi silva tEiXEira JUNior
diretor do 7º centro regional de saúde/sEsPa

Protocolo: 783969

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA N° 111 de 11 de Abril de 2022
NÚmEro dE diárias: 5 diárias e meia valor: r$ 1.305,59
foNtE: fEs - sUs/fUNdo a fUNdo
origEm: 7º crs, dEstiNo: salvatErra
PErÍodo: dE 25/04/2022 a 30/04/2022
matrÍcUla / NomE / cPf
572061781 / EllEN gUsmao barbosa / 751.214.842-91
OBJETIVO: REALIZAR SUPERVISÃO DAS AÇÕES OPERACIONAIS DO PECD 
(PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE DA DENGUE) E SISPNCD (SISTEMA 
do Programa NacioNal dE coNtrolE da dENGUE).
dirEtor do 7° crs/sEsPa: valdiNEi silva tEiXEira JÚNior

Protocolo: 784126

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  8ª REGIONAL

.

PORTARIA Nº 108 DE 11 DE ABRIL DE 2022
objetivo: acompanhar os agentes do nível central no processo de supervi-
são nas Unidades de diagnósticos e tratamento-Udts e acompanhamento 
do plano municipal de controle da malária 
origem: brEvEs/Pá - PortEl E cUrraliNHo/Pá. 
Servidor (es): Weldeci Castro de Oliveira, 8,5 Diárias de 19 à 27/04/2022.
Ordenador de Despesa: ANA ÂNGELA FIALHO FELIX.

Protocolo: 784054
PORTARIA Nº 107 DE 11 DE ABRIL DE 2022
objetivo: coordenar e executar bloqueio de transmissão de dengue e mo-
nitorar as ações do programa de arbovirose.
origem: brEvEs/Pá - aNaJás/Pá. 
Servidor (es): Francisco de Assis Ferreira Leão e Rosenildo Ribeiro Barbo-
sa, 12,5 diárias de 18 à 30/04/2022.
Ordenador de Despesa: ANA ÂNGELA FIALHO FELIX.

Protocolo: 784051

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

DIÁRIAS
Portaria Nº98 de 05 de Abril de 2022
fundamento legal: dEcrEto N° 2819 dE 06 sEtEmbro dE 1994.
objetivo:. realizar capacitação e monitoramento no município de terra santa
origem: santarém/ Pa- brasil
destino: terra santa/ Pa – brasil
Período: 25/04/2022 à 28/04/2022. / N° de Diária: 3½ (três diárias e meia)
servidora:
rilda célia da silva Jati souza, 
cPf: 442.325.352-68 
matricula: 54189018/1
cargo: Nutricionista
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 783588
DIÁRIAS
Portaria Nº99 de 05 de Abril de 2022
fundamento legal: dEcrEto N° 2819 dE 06 sEtEmbro dE 1994.
objetivo:. realizar capacitação e monitoramento no município de Prainha.
origem: santarém/ Pa- brasil
destino: Prainha/ Pa – brasil
Período: 02/05/2022 à 05/05/2022. / N° de Diária: 3½ (três diárias e meia)
servidora:
rilda célia da silva Jati souza, 
cPf: 442.325.352-68 
matricula: 54189018/1
cargo: Nutricionista
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 783590
Portaria Nº101 de 01 de Abril de 2022
fundamento legal: dEcrEto N° 2819 dE 06 sEtEmbro dE 1994.
objetivo: conduzir os servidores que irão supervisionar as atividade da 
visa, vistoriar o Navio Hospital Papa francisco para liberação da licença 
sanitária; vistoriar o Hospital municipal para a liberação da licença sanitá-
ria; realização de ações conjuntas a fim de habilitar os técnicos da VISA 
municipal para a descentralização de ações de fiscalização e liberação de 
licença sanitária
origem: santarém/ Pa- brasil
destino: Óbidos/ Pa – brasil
Período: 09/05/2022 à 13/05/2022/ N° de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia)
osvaldo carlos sousa da silveira 
matrícula: 498858
cPf: 180.563.932-34
cargo: motorista
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 783742
Portaria Nº100 de 01 de Abril de 2022
fundamento legal: dEcrEto N° 2819 dE 06 sEtEmbro dE 1994.
objetivo:  supervisionar as atividade da visa, vistoriar o Navio Hospital 
Papa francisco para liberação da licença sanitária; vistoriar o Hospital mu-
nicipal para a liberação da licença sanitária; realização de ações conjuntas 
a fim de habilitar os técnicos da VISA municipal para a descentralização de 
ações de fiscalização e liberação de licença Sanitária.
origem: santarém/ Pa- brasil
destino: Óbidos/ Pa – brasil
Período: 09/05/2022 à 13/05/2022/ N° de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia)
servidores:
mário da conceição lira brasil
cPf: 100 526 152-00  
matrícula: 111546/1
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cargo: agente de vigilância sanitária
Josie giceli da silva vieira.
cPf: 687.106.902-04.
matrícula: 5897263.
cargo: Enfermeiro.
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 783743

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

PORTARIA N° 0089/2022, de 07/04/2022 15:58:35
Portaria Coletiva  
objetivo: realizar curso de técnico de elaboração de relatório referente a 
processos de PAD (Processo Administrativo Eletrônico) no EGPA (Escola do 
Governo do Pará). 
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU 
origem: altamira
Destino (s): Belém
Servidor: 57224768 / CARLA OLIVEIRA ARAÚJO (Técnica de Enfermagem) 
/ 6,5 diárias (completa) de 24/04/2022 a 30/04/2022
Servidor: 57194870-1 / MARIA IOLANDA COSTA DA SILVA (Agente Admi-
nistrativo) / 6,5 diárias (completa) de 24/04/2022 a 30/04/2022
Servidor: 54191617/1 / SELMA BEZERRA SILVA (ATENDENTE DE CON-
SULTÓRIO DENTÁRIO) / 6,5 diárias (completa) de 24/04/2022 a 
30/04/2022ordenador de despesa:
Waldecir aranha maia
diretor do 10º crs/sEsPa

Protocolo: 784022

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

TÉRMINO DE VÍNCULO DE SERVIDOR
.

PORTARIA Nº 297/2022 – 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 
n° 34.783 de 02/12/2021.
coNsidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/316387 de 17/03/2022.
rEsolvE:
distratar, a pedido a partir de 21/03/2022, a servidora lUciaNa car-
NEiro simao dE mENdoNÇa, médico, matrícula nº 8084726/2, lotada na 
Unidade de atendimento imediato – Uai, admitido sob o regime das leis 
complementares 007/91 e 77/2011 – servidor temporário.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
Hospital ophir loyola.
Em, 11 de abril de 2022.
ivEtE gadElHa vaZ
diretora geral do Hol

Protocolo: 783999
PORTARIA Nº 296/2022 – 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 
n° 34.783 de 02/12/2021.
coNsidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/314462 de 
17/03/2022.
rEsolvE:
distratar, a pedido a partir de 17/03/2022, o servidor JosE glEiffsoN 
lima da silva, técnico de Enfermagem, matrícula nº 5949493/2, lotado 
no Centro de Suporte de Enfermagem (C.T.I ), admitido sob o regime das 
leis complementares 007/91 e 77/2011 – servidor temporário.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
Hospital ophir loyola.
Em, 11 de abril de 2022.
ivEtE gadElHa vaZ
diretora geral do Hol

Protocolo: 784002

ERRATA
.

ERRATA.No extrato publicado no Diário Oficial Nº 34.929 de 11 de 
abril de 2022, PORTARIA Nº 283/2022 – GAB/DG/HOL, referente 
a licença prêmio da servidora saNdra HElENa morEira, Nutricionista, 
matricula nº 5485231/2.ONDE SE LÊ:
coNsidEraNdo o que foi apurado nos assentamentos funcionais da ser-
vidora saNdra HElENa morEira, Nutricionista, matricula n° 5485231/2, 
lotada na divisão de Nutrição e dietética, referente ao 2º triênio de 
24/02/2008 a 24/02/2011 (30 dias).LEIA-SE:
coNsidEraNdo o que foi apurado nos assentamentos funcionais 
da servidora saNdra HElENa morEira, Nutricionista, matricula n° 
5485231/2, lotada na divisão de Nutrição e dietética, referente ao 2º 
triênio de 25/02/2008 a 24/02/2011 (30 dias).

Protocolo: 783601

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 090/2017-HOL
data assinatura: 12/04/2022
Processo nº: 2021/1041071
Justificativa: ACRECER no limite de 25% até a finalização da vigência em 29/07/2022.
Valor Total do Aditivo: de R$ 36.400,00 (trinta e seis mil e quatrocentos reais).
orçamento: 10.122.1297.8338.3390.37 fonte: 0103/0269
contratado: brasil sErviÇos gErais
ivEtE gadElHa vaZ
diretora geral

Protocolo: 784065

AVISO DE LICITAÇÃO
.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico N°050/2022 – HOL
srP Nº 029/2022
objeto: fornecimento de medicamentos comprimidos de uso geral
data da abertura: 26/04/2022
Horário: 09h (Horário de Brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
ordenador responsável: ivete gadelha vaz
o Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
belém, 11 de abril de 2022
charles cristiano soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 784099

OUTRAS MATÉRIAS
.

PORTARIA Nº 294/2022 - GAB/DG/HOL. a dirEtora gEral do Hos-
Pital oPHir loYola, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo 
dEcrEto de 01/12/2021, publicado no doE nº 34.783 de 02/12/2021.
coNsidEraNdo o disposto no art. 93 § 1° da lei 5.810/94 – rJU de 
24/01/1994.coNsidEraNdo ainda, os termos contidos no processo nº 
2022/ 204670 de 18/02/2022.rEsolvE:coNcEdEr a servidora NatEr-
cia triNdadE PiNto JEHa, médico, matricula n° 57202055/1, lotada no 
banco de olhos, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo da Universidade 
do Estado do Pará - UEPa, licença para tratar de interesse Particular, por 
2 (dois) anos, sem remuneração, a contar de 03/03/2022 a 01/03/2024.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE  E cUmPra-sE.
 Hospital ophir loyola,
Em, 23 de março de 2022.ivEtE gadElHa vaZ
diretora geral do Hol

Protocolo: 784004
PORTARIA Nº 291/2022 – GAB/DG/HOL.a dirEtora gEral do Hos-
Pital oPHir loYola, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo 
dEcrEto de 01/12/2021, publicado no doE nº 34.783 de 02/12/2021.
coNsidEraNdo os termos contido no processo nº 2022/266193 de 
07/03/2022.rEsolvE:distratar a pedido, a partir de 01/01/2022, a ser-
vidora REGINA CELIA BELTRÃO DUARTE, MÉDICO, matrícula nº 5037921/2, 
lotada no centro de Neurocirurgia, admitida sob o regime das leis com-
plementares 007/1991 e 77/2011 - servidor temporário.dÊ-sE ciÊNcia, 
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
Hospital ophir loyola.
 Em, 23 de março de 2022.ivEtE gadElHa vaZ
diretora geral do Hol

Protocolo: 784000
PORTARIA Nº 290/2022 - GAB/DG/HOL.a dirEtora gEral do Hos-
Pital oPHir loYola, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo 
dEcrEto de 01/12/2021, publicado no doE nº 34.783 de 02/12/2021.
coNsidEraNdo o disposto no art. 93 § 1° da lei 5.810/94 – rJU de 
24/01/1994.coNsidEraNdo ainda, os termos contidos no processo nº 
2022/154704 de 07/02/2022.rEsolvE:coNcEdEr a servidora fabia dE 
NaZarE madEira ramos dE frEitas, técnico de Enfermagem, matricula 
n° 5903299/1, lotada no Centro de Suporte de Enfermagem (Ginecologia 
Oncológica), pertencente ao Quadro de Pessoal Ativo do HOL, Licença para 
Tratar de Interesse Particular, por 02 (dois) anos, sem remuneração, a 
contar de 30/03/2022 a 28/03/2024. dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PU-
bliQUE-sE E cUmPra-sE.
Hospital ophir loyola,
Em, 25 de março de 2022.ivEtE gadElHa vaZ
diretora geral do Hol

Protocolo: 783990
PORTARIA Nº 295/2022 - GAB/DG/HOL.a dirEtora gEral do Hos-
Pital oPHir loYola, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo 
dEcrEto de 01/12/2021, publicado no doE nº 34.783 de 02/12/2021.
coNsidEraNdo o disposto no art. 93 § 1° da lei 5.810/94 – rJU de 
24/01/1994.coNsidEraNdo ainda, os termos contidos no processo nº 
2022/204670 de 18/02/2022.rEsolvE:coNcEdEr a servidora NatErcia 
triNdadE PiNto JEHa, médico, matricula n° 57202055/2, lotada no ban-
co de olhos, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo da secretaria de 
Estado de saúde Pública- sEsPa, licença para tratar de interesse Par-
ticular, por 2 (dois) anos, sem remuneração, a contar de 03/03/2022 a 
01/03/2024.dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
Hospital ophir loyola, Em,
23 de março de 2022.ivEtE gadElHa vaZ
 diretora geral do Hol

Protocolo: 784005
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PORTARIA Nº 293/2022 - GAB/DG/HOL.a dirEtora gEral do Hos-
Pital 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 ainda, os termos contidos no processo nº 2022/142145 
de 03/02/2022.rEsolvE:coNcEdEr a servidora glEicE dE araUJo stEi-
NHEUsEr, técnico de Enfermagem, matricula n° 5904924/1, lotada no 
Centro de Suporte de Enfermagem (Neurocirurgia), pertencente ao Quadro 
de Pessoal ativo do Hol, licença para tratar de interesse Particular, por 
02 (dois) anos, sem remuneração, a contar de 14/04/2022 a 13/04/2024, 
conforme disposto no art. 93 § 1°da lei 5.810/94 – rJU de 24/01/1994.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE  E cUmPra-sE.
Hospital ophir loyola,
Em, 06 de abril de 2022.ivEtE gadElHa vaZ
diretora geral do Hol

Protocolo: 784007
PORTARIA Nº 298/2022 - GAB/DG/HOL.a dirEtora gEral do Hos-
Pital oPHir loYola, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo 
decreto de 01/12/2021, Publicado no doE nº 34.783 de 02/12/2021.
coNsidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/261798 de 
06/03/2022.rEsolvE:i - dEclarar com base no art. 58 da lei nº 5.810 
de 24/01/1994 a vacância do cargo médico, exercido pelo servidor ri-
cardo loUrEiro do vallE, matricula 3259129/1, Estatutário Estável, a 
partir de 11/03/2021, por motivo de falecimento.
ii - os efeitos desta Portaria são retroativos a 11/03/2021.dÊ-sE ciÊNcia, 
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
Hospital ophir loyola.
Em, 05 de abril de 2022.ivEtE gadElHa vaZ
diretora geral do Hol

Protocolo: 784180
PORTARIA Nº 299/2022-GAB/DG/HOL.a dirEtora gEral do Hos-
Pital oPHir loYola, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo 
dEcrEto de 01/12/2021, publicado no doE nº 34.783 de 02/12/2021.
coNsidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/305175 de 
15/03/2022.rEsolvE:i - rEvogar os termos da Portaria Nº 105/2021-
gab/dg/Hol, que designou a partir de 15/02/2021, a servidora Prisci-
la goNÇalvEs loPEs dE vascoNcElos, cargo Enfermeiro, matrícula 
nº5681960/1, pertencente ao Quadro ativo do Hol, para exercer a função 
de assessora da diretoria clínica deste Hospital.ii - dEsigNar, a partir de 
11/03/2022, a servidora vaNEssa albUQUErQUE do amaral rodrigUEs, 
cargo Enfermeiro, matrícula nº 5904910/1, pertencente ao Quadro de Pesso-
al ativo do Hol, para exercer a função de assessora da diretoria clínica deste 
Hospital.dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
Hospital ophir loyola.
Em, 28 de março de 2022.ivEtE gadElHa vaZ
diretora geral do Hol

Protocolo: 784182
PORTARIA Nº 300/2022 – 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 casamento do servidor, que se deu na data de 23 de 
março de 2022 e especialmente o que dispõe o art. 72, inciso ii, da lei no. 
5.810, de 24 de janeiro de 1994;
r E s o l v E:
autorizar o afastamento por motivo de casamento do servidor aNtoNio 
JosE modEsto oEiras, matricula nº 5433410/1, ocupante do cargo 
Auxiliar Operacional, lotado no Centro de Suporte de Enfermagem (C.T.I 
1), a contar de 23 a 30 de março de 2022, conforme certidão de casa-
mento nº 067934 01 55 2022 2 00211 133 0054449 59, no processo n° 
2022/349284 de 23/03/2022.dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-
sE E cUmPra-sE.
HosPital oP Hir loYola,
Em, 05 de abril de 2022.ivEtE gadElHa vaZ
diretora geral do Hol

Protocolo: 784186
PORTARIA Nº 301/2022 – GAB/DG/HOLa dirEtora gEral do Hos-
Pital 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 que dispõe o Parágrafo Único do art. 91 da lei n° 
5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda a apresentação dos registros 
civil de Nascimento nº 065323 01 55 2022 1 00509 168 0179607 38 e 
o processo nº 2022/373462;rEsolvE:coNcEdEr ao servidor aNdErsoN 
claUdio morEira da silva, matrícula nº 6045626/2, ocupante do cargo 
de Auxiliar Operacional, lotado no Setor de Recepção e Protocolo, 20 (vin-
te) dias de licença paternidade, no período de 28/03 a 16/04/2022.DÊ-SE 
ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE E cUmPra-sE.
Hospital ophir loyola.
Em, 05 de abril de 2022.ivEtE gadElHa vaZ
diretora geral do Hol

Protocolo: 784189

FUNDAÇÃO SANTA CASA 
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

PORTARIA
.

PORTARIA N.º 360/2019 - CSIN/CPPS/GABP/FSCMP
o Presidente da comissão de sindicância investigativa, designada pela 
Portaria Nº 341/2022 – cPad/PrEs/fscmP, de 04/04/2022, publicada 
no doE Nº 34.923, de 06/04/2022, para apurar os fatos constantes do 
Processo 2021/821098, expedida pelo dr.  brUNo mENdEs carmoNa, 
Presidente da fundação santa casa de misericórdia do Pará,  no uso de 

suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 205, § 1º, da lei nº 
5.810/1994.
rEsolvE:
dEsigNar rosiaNE da silva goNÇalvEs , matrícula nº 57194256/1, para, 
sob compromisso, desempenhar as funções de secretário da referida comissão.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
belém,11 de abril de 2022.
carlos albErto sEabra goNÇalvEs
Presidente da csiN-2021/821098

Protocolo: 784043

.

.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

Termo Aditivo: 1
Contrato nº 045/2021
data de assinatura: 08/04/2022
PAE Nº 2020/512989 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 041/2020/FSCMP
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorrogação do pra-
zo contratual pelo período compreendido entre 09/04/2022 a 08/04/2023, 
bem como o acréscimo de quantidade de 25% (vinte e cinco por cento) ao 
valor do contrato original cujo objeto é comPra dE matErial tÉcNico 
HOSPITALAR (CATETER E INTRODUTOR-PIC), consoante dispõe, respecti-
vamente, o artigo 65, inciso i, alínea ‘b’, e § 1º e artigo 57, §1º, ambos da 
lei federal n.º 8.666/93.
coNtratada: brasfarma comÉrcio dE mEdicamENtos ltda,
cNPJ/mf n.º 00.799.666/0001-51
ENdErEÇo: rua maravalho belo, nº 77 - bairro: marambaia, cEP: 66.6213-240,
telefone: (91) 3131-6200,
ordenador: bruno mendes carmona
Presidente da fscmP

Protocolo: 783866

.

.

AVISO DE LICITAÇÃO
.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022-CPL/FSCMP
a fundação santa casa de misericórdia do Estado do Pará, por intermédio 
do Pregoeiro designado pela Portaria Nº 524/20201-gP/fscmP, torna 
público que irá realizar o certame licitatório, em referência, no dia 28/04/2022 
às 09:30 (Horário Brasília/DF) - Tipo Menor Preço por item.
obJEto: “aquisição de avental Estéril e Não Estéril 60g, bolsa de colos-
tomia, coletor de Urina, dreno Em borracha Penhouse, Especulo vagi-
nal, macacão fibras de Polietileno, macacão tyvek, máscaras cirúrgicas 
e semi - faciais, Nastro Em algodão, sistema baraka e termômetro di-
gital ” para FSCMP, conforme especificações e quantidades constantes 
do termo de referência - anexo i do Edital.
LOCAL DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: A abertura do certame será efetua-
da no site: www.comprasnet.gov.br
o Edital poderá ser adquirido nos sites www.comprasnet.gov.br ou pelo 
Portal de compras: compras Pará: www.compraspara.pa.gov.br
belém/Pa, 12 de abril de 2022.
rodrigo fernando rodrigues Wanzeller
Pregoeiro/fscmP

Protocolo: 783869
PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2022-CPL/FSCMP 
a fundação santa casa de misericórdia do Estado do Pará, por intermédio 
do Pregoeiro designado pela Portaria Nº 524/20201-gP/fscmP, torna 
público que fará realizar o certame licitatório, em referência, no dia 
27/04/2022 às 09:30 (Horário Brasília/DF) - Tipo Menor Preço por item.
OBJETO: “AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE PULSEIRAS HOSPITALARES 
ADULTO, PULSEIRA EMPLASTICO, PARA IDENTIFICAÇÃO DO BINOMIO 
MÃE/FILHO E PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, EM TYVEK, PAPEL TERMO-
SENSIVEL PARA CARDIOTOCOGRAFO” para FSCMP, conforme especifica-
ções e quantidades constantes do termo de referência - anexo i do Edital.
LOCAL DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: A abertura do certame será efetua-
da no site: www.comprasnet.gov.br
o Edital poderá ser adquirido nos sites www.comprasnet.gov.br ou pelo 
Portal de compras: compras Pará: www.compraspara.pa.gov.br
belém/Pa, 12 de abril de 2022.
tiago de lima ribeiro
Pregoeiro/fscmP

Protocolo: 783757

.

.

DISPENSA DE LICITAÇÃO
.

DISPENSA: 031/2022
data: 11/04/2022
valor: r$3.150,00
objeto: matErial dE coNsUmo, de soNda ENtEral,12fr, 120cm,iN-
faNtil, Em PoliUrEtaNo; fundamentação legal: com base no artigo 24, 
inciso iv, da lei nº 8.666/93 e Parecer nº 107/2022/aJUr/fscmP
Data de Ratificação: 11/04/2022 - PAE nº 2022/291339
funcional Programática: 10.302.1507.8288;
fontes de recursos:  0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269006962, 0269008053, 0269008054, 0269008067, 
0269008100, 0269008101, 0269008102, 0149006653, 7349008494, 
7349008545 e seus respectivos superávits;
Elemento de despesa: 339030



diário oficial Nº 34.931   29Terça-feira, 12 DE ABRIL DE 2022

coNtratada: J l dos saNtos comErcio dE ProdUtos HosPitalarEs
cNPJ/mf: 83.880.294/0001-10
ENdErEÇo: QUadra trEZE, coNJ ariri boloNHa, avENida cENtral, nº05, 
Bairro:Coqueiro, Belém/PA, CEP:66.650-045, TELEFONE: (94) 9147-3268
ordenador: bruno mendes carmona
Presidente da fscmP

Protocolo: 783953

.

.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
.

RATIFICAÇÃO DO TERMO DE DISPENSA Nº 031/2022
Nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93
data: 11/04/2022
objeto: matErial dE coNsUmo, de soNda ENtEral,12fr, 120cm,iN-
faNtil, Em PoliUrEtaNo.
coNtratada: J l dos saNtos comErcio dE ProdUtos HosPitalarEs
cNPJ/mf: 83.880.294/0001-10
ordenador: dr. bruno mendes carmona
Presidente da fscmP

Protocolo: 783954

FÉRIAS
.

PORTARIA Nº 343/2022-CAPE/FSCMP
o PrESIDENTE DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, 
no uso de suas atribuições legais, que são conferidas pelo decre-
to do dia 30/04/2019, publicado no doE nº 33.864, de 02/05/2019,
considerando o processo Nº 2022/375142
r E s o l v E:
coNcEdEr , férias regulamentares a servidora stEPHaNiE dE WiNdsoN 
Navarro crUZ, cargo de médico s/ Especialidade, lotação assessoria de 
gestão de Qualidade e segurança - agQs, matrícula Nº 5959912/1, no pe-
ríodo de 01/04/2022 a 30/04/2022, referente ao exercício de 2021, no 
período aquisitivo de 13/03/2021 a 12/03/2022 para fins de Regulariza-
ção funcional.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
belém - Pa, 5 de abril de 2022
brUNo mENdEs carmoNa
Presidente da fscmP

Protocolo: 783582

OUTRAS MATÉRIAS
.

INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho da Despesa: 2022NE00585
valor: r$23.040,00
data: 07/04/2022
Objeto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPOS 
PaE nº 2022/418423 - disPENsa Nº 024/2022/fscmP
funcional Programática: 10.302.1507.8288; fontes de recursos: 
0669008100
Elemento de despesa: 339030
coNtratada: E. r. triNdadE, cNPJ/mf: 04.252.742/0001-65
ENdErEÇo: rua são francisco nº 1104, bairro: Juazeiro, santa izabel do 
Pará-PA, Cep: 68.790-000; TELEFONE: (91) 8814-4784
ordenador: bruno mendes carmona
Presidente da fscmP

Protocolo: 783861
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho da Despesa: 2022NE00583
valor: r$115.200,00
data: 07/04/2022
Objeto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPOS 
PaE nº 2022/418459 - disPENsa Nº 024/2022/fscmP
funcional Programática: 10.302.1507.8288; fontes de recursos: 
0669008100
Elemento de despesa: 339030
coNtratada: i f s NascimENto & cia ltda, cNPJ/mf: 63.872.493/0001-70 
ENdErEÇo: tv dr. eneas pinheiro, nº 875, bairro: Pedreira, belém-pa, 
CEP: 68.790-000; TELEFONE: (91) 3276-6675/ (91) 3276-5116
ordenador: bruno mendes carmona
Presidente da fscmP

Protocolo: 783862
INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO
Nota de Empenho da Despesa: 2022NE00584
valor: r$14.550,00
data: 07/04/2022
objeto: matErial dE coNsUmo- dimENidriNato, 
PaE nº 2022/296427 - disPENsa Nº 023/2022/fscmP
funcional Programática: 10.302.1507.8288; fontes de recursos: 0669008100
Elemento de despesa: 339030
coNtratada: m m lobato comErcio E rEPrEsENtacoEs ltda 
cNPJ/mf: 05.109.384/0001-07 
ENdErEÇo: rod augusto montenegro Km 23, nº 1331, bairro:agulha, ico-
araci-PA, CEP: 66.811-000,telefone: (91) 2272-700
ordenador: bruno mendes carmona
Presidente da fscmP

Protocolo: 783863

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA 
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

PORTARIA
.

P o r t a r i a nº. 426/2022/GEAPE/GAPRE/HEMOPA de 11de abril de 2022.
.a Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - 
HEmoPa, no uso de suas atribuições legais. coNsidEraNdo a dedicação, 
a boa vontade, o profissionalismo, a ética e o zelo demonstrado quando 
esteve à frente de suas atividades laborais prestadas nesta fundação.r E 
s o l v E:
i - Elogiar o servidor maria do carmo dos santos filgueira, por todo o empe-
nho e dedicação no exercício do cargo. 
II - Registra-se o elogio no(s) assentamento(s) funcionais do referido servidor
iii - dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se. gabinete da Presi-
dência da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará-HEmoPa, 
em 11 de abril de 2022.dr. PaUlo aNdrE castElo braNco bEZErra
Presidente da fundação HEmoPa

Protocolo: 783882

.

.

ADMISSÃO DE SERVIDOR
.

Órgão: FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ
modalidade de admissão: temporário
Processo de autorização: 2021/765644
ato: contrato nº 020/2022
Nome: monique de almeida Pinto
cargo: médico
data da admissão: 11/04/2022
término de vínculo: 10/04/2023
CONTRATAÇÃO EM CARÁTER DE SUBSTITUIÇÃO, AUTORIZADA ATRAVÉS 
do ProcEsso Nº 2021/765644, coNformE lc 131/2020, art1º i E ii, 
ART 2º, §2O, AUTORIZADO EM 26/02/2021, NÃO ACARRETANDO ACRÉS-
cimo dE dEsPEsa ao Erário.

Protocolo: 783950

.

.

ERRATA
.

Nº da portaria: 380/2022 
Prazo para Aplicação (em dias): 30 Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor:  matricula:
rEgiaNE cHamoN avaNciNi iZaias gerente/cHr-mar 59474251
Natureza de trabalho:  fonte de recurso:  Natureza de despesa:  valor:
10122129783380000 269 339039 2700,00
observação: Nº do Processo: 2022/ 352361  Período de aplicação:ordena-
dor: PaUlo aNdrE castElo braNco bEZErra

Protocolo: 784012

.

.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 068/2017 (REF. PROC. 
2022/418676)das PartEs:CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CENTRO DE 
HEmotEraPia E HEmatologia do Pará – HEmoPacoNtratado: ti-
cKEt solUÇÕEs Hdfgt s/a, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no cNPJ sob o nº03.506.307/0001-57 com sede na rUa macHado dE 
assis, N° 50 Edif 2, bairro saNta lUcia, camPo bom, rio graNdE 
do sUl, cEP:93.700-000, neste ato representada por seus representantes 
legais lUciaNo rodrigo WEiaNd, portador da cédula de identidade nº. 
3.027.063.209 ssP/rs, cPf/mf sob o nº. 985.835.520-04, e doUglas 
almEida PiNa, portador da cédula de identidade nº m3.981.272 ssP/mg, 
cPf/mf sob o nº 582.074.816-68,doravante denominada coNtratada.
obJEto: o presente termo aditivo tem por objeto o aditamento do con-
trato nº 068/2017, nos termos da lei federal nº 8666/93, especificamente 
quanto à prorrogação de seu prazo, pelo período de 02 (dois) meses, ou 
seja, de 03/04/2022 até 03/06/2022.valor: o valor global do contrato 
para este termo aditivo é de R$ 58.702,80 (cinqüenta e oito mil setecentos 
e dois reais e oitenta centavos).foNtE do rEcUrso: as despesas decor-
rentes deste aditivo contratual correrão por conta das seguintes dotações 
orçamentárias:
Programa de trabalho: 10122129746680000
Natureza da despesa: 339030
fonte de recurso: 0103002169do foro: belém – Parádata dE assiNa-
tUra do tErmo: 31 de março de 2022.assiNatUras:
Paulo André Castelo Branco Bezerra-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HEMOPA- 
contratante
luciano rodrigo Weiand - ticKEt solUÇÕEs Hdfgts/a – contratada
douglas almeida Pina - ticKEt solUÇÕEs Hdfgts/a - contratadaordENador 
dE dEsPEsa – Paulo andré castelo branco bezerra - cPf nº 229.089.192-49.

Protocolo: 783890
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AVISO DE LICITAÇÃO
.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 – HEMOPA
Processo administrativo Eletrônico nº 2022/285376
OBJETO: AQUISIÇÃO DE JALECOS para o corpo técnico da Fundação HE-
moPa.Edital disponível em: www.gov.br/compras e www.compraspara.pa.
gov.br no mural de licitações.
Uasg da fundação HEmoPa: 925452
SESSÃO PÚBLICA: 27/04/2022
local: www.gov.br/compras  
Hora: 09:00 Horas. (Horário de Brasília)
Unidade orçamentária: 62201
Programa de trabalho: 10302150782930000, 10302150782880000 e 
10122129783380000
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339030
ordenador da despesa: Paulo andré castelo branco bezerra.

Protocolo: 783854

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 425 de 11 de Abril de 2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEmoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
 considerando a solicitação constante do Processo nº 386453/2022.rE-
SOLVE: Conceder diária(s) ao(s) abaixo relacionado(s), com o objeti-
vo de  coNdUZir sErvidorEs ao mUNiciPio dE aNaNiNdEUa/Pa no 
dia 01/04/2022.WaltEr cUNHa barata JUNior, cPf: 247739482-72, 
motorista/gEtra, mat.: 571752811, 0,5 diaria e  fabio JosE alcaNta-
ra da silva, cPf: 582209412-00, motorista/gEtra, mat.: 54188494, 
0,5  diaria,  . registre-se, Publique-se e cumpra-se. gabinete da Presidên-
cia do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEmoPa - Pará, 11 
de abril de 2022. PaUlo aNdrE castElo braNco bEZErra
 PrEsidENtE

Protocolo: 783997
PORTARIA Nº 412 de 07 de Abril de 2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEmoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 376500/2022.rEsol-
VE: Conceder diária(s) ao(s) servidor (es) abaixo relacionado(s), com o 
objetivo de  ParticiPar DAS CAMPANHAS EXTERNAS DE CAPTACÃO DE 
caNdidatos a doadorEs dE saNgUE No mUNicÍPio dE aNaNiNdEUa/
Pa no dia 01/04/2022
mardEN cravo dE olivEira, cPf: 003074462-80, médico/gEtrd, mat.: 
54230977, 0,5 diartia, JUaN moNtEiro da silva, cPf: 013530096-70, 
médico/gEtrd, mat.: 5961716, 0,5 diaria, cYNara foNsEca salva-
dor, cPf: 587434992-87, Enfermaira/gEtrd, mat.: 57233223, 0,5 dia-
ria, silvia frEirE EstEvEs, cPf: 443032032-20, Enferm./gEtrd, mat.: 
58982062, 0,5 diaria, iZaEl cUNHa dE lima, cPf:751657332-15, ag. ad-
min./gEtrd, mat.: 5418833691, 0,5 diária, sErgio marcio dE aNdra-
dE sardiNHa, cPf: 423706392-53, ag. admin./gEtrd, mat.: 57294380, 
0,5 diaria, JEaNE sHirlEY dE soUZa XaviEr, cPf: 424404402-72, ag. 
admin./gEtrd, mat.: 5937335, 0,5 diaria e PoliaNNa ParaENsE dE 
lima, cPf: 862254462-87, ag. adm./gEtrd, mat.: 5963060, 0,5 diaria.
gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HE-
moPa - Pará, 07 de abril de 2022. PaUlo aNdrÉ castElo braNco bEZErra
PrEsidENtE

Protocolo: 783956
PORTARIA Nº 418 de 11 de Abril de 2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEmoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
 considerando a solicitação constante do Processo nº 371023/2022.rE-
SOLVE: Conceder diária(s) ao(s) abaixo relacionado(s), com o objetivo de 
rEaliZar maNUtENÇÕEs PrEvENtivas E corrEtivas Em EQUiPamEN-
TOS UTILIZADOS NO HEMONUCLEO DE REDENÇÃO/PA E NO HEMOCEN-
tro rEgiomNal dE marabá/Pa no período de 17 a 27/04/2022.lUiZ 
rENato fraNco HagmaNN dE figUEirEdo, cPf: 265962022-91, ad-
minstrador/gEmaN, mat.: 7000898, 10,5 diaria,  daNiEl aUgUsto fEr-
NaNdEs dE olivEira, cPf: 244860512-20, aux.operacional /gEmaN, 
MAT.: 3255212, 10,5 diarias e JORGE TEODORO SERRÃO DOS SANTOS, 
cPf: 082564702-91, téc. refrig./gEmaN, mar.; 10,5 diarias. registre-se, 
Publique-se e cumpra-se. gabinete da Presidência do centro de Hemote-
rapia e Hematologia do Pará - HEmoPa - Pará, 11 de abril de 2022. PaUlo 
aNdrE castElo braNco bEZErra
 PrEsidENtE

Protocolo: 783961
PORTARIA Nº 423 de 11 de Abril de 2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEmoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
 considerando a solicitação constante do Processo nº 378551/2022.rE-
SOLVE: Conceder diária(s) ao(s) abaixo relacionado(s), com o objetivo de 
PARTICIPAR DA CAMPANHA EXTERNA DE CAPTAÇÃO DE CANDIDATOS A 
doadorEs dE saNgUE Nos mUNiciPios dE aNaNiNdEUa/Pa nos dias 
13 e 14/04/2022. carlos aUgUsto cUNHa lima, cPf: 750343442-20, 
ag. art. Praticas/colog, mat.: 572263471, 0,5 diaria, 13/04 e JosE ri-
bamar saNtos rodrigUEs, cPf: 186672952-72, servente/gElEs, mat.: 
70001701, 0,5 diaria, 14/04. registre-se, Publique-se e cumpra-se. ga-
binete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEmoPa - Pará, 11 de abril de 2022. PaUlo aNdrE castElo braNco 
bEZErra
 PrEsidENtE

Protocolo: 783970

PORTARIA Nº 419 de 08 de Abril de 2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEmoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
 considerando a solicitação constante do Processo nº 385115/2022.
RESOLVE: Conceder diária(s) ao(s) abaixo relacionado(s), com o ob-
jetivo de rEaliZar visita tÉcNica Na Nova UNicadE movEl aNtEs 
DE SER TRANSPORTADA DE SÃO PAULO/SP PARA BELÉM/PA no periodo 
de 06 a 09/04/2022..lUiZ rENato fraNco HagmaNN dE figUEirE-
do, cPf: 265962022-91, adminstrador/gEmaN, mat.: 7000898, 3,5 
diarias registre-se, Publique-se e cumpra-se. gabinete da Presidência 
do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEmoPa - Pará, 08 
de abril de 2022. PaUlo aNdrE castElo braNco bEZErra
PrEsidENtE

Protocolo: 783966
PORTARIA Nº 422de 11 de Abril de 2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEmoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
 considerando a solicitação constante do Processo nº378287/2022.rE-
SOLVE: Conceder diária(s) ao(s) abaixo relacionado(s), com o objetivo de 
PARTICIPAR DA CAMPANHA EXTERNA DE CAPTAÇÃO DE CANDIDATOS A 
doadorEs dE saNgUE Nos mUNiciPios dE aNaNiNdEUa/Pa no dia 
01/04/2022. carlos aUgUsto cUNHa lima, cPf: 750343442-20, ag. 
art. Praticas/colog, mat.: 572263471, 0,5 diaria . registre-se, Publique-
se e cumpra-se. gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e He-
matologia do Pará - HEmoPa - Pará, 11 de abril de 2022. PaUlo aNdrE 
castElo braNco bEZErra
PrEsidENtE

Protocolo: 783968
PORTARIA Nº 424 de 11 de Abril de 2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEmoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
 considerando a solicitação constante do Processo nº 379033/2022.rE-
SOLVE: Conceder diária(s) ao(s) abaixo relacionado(s), com o objeti-
vo de  traNsPortar matErial dE aPoio a limPEZa ao HEmoNUclEo 
dE abaEtEtUba/Pa no dia 01/04/2022 .lUiZ EmaNUEl UrsUliNo dE 
fEaNÇa, cPf: 146.353.302-06, motorista/gEtra, mat.: 541949162, 0,5 
diaria. registre-se, Publique-se e cumpra-se. gabinete da Presidência 
do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEmoPa - Pará, 11 
de abril de 2022. PaUlo aNdrE castElo braNco bEZErra
PrEsidENtE

Protocolo: 783977

.

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO DE DESPESA Nº 2022NE00841 
- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/970222- DISPENSA DE 
LICITAÇÃO.DAS PARTES:CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CENTRO DE 
HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ – HEMOPA
coNtratado: a l PaEs boUlHosa, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no cNPJ nº: 02.965.642/0001-50, com sede na Praça carneiro 
da rocha 919, loja 03, cidade velha, belém-Pará. cEP: 66020-160, nes-
te ato representada por seu representante legal ana lucia Paes boulho-
sa, portador da cédula de identidade nº: 1519771 Pc/Pa, cPf/mf sob o 
nº081.070.682-20, doravante denominada coNtratada.do obJEto: o 
objeto do presente contrato é a AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS 
VERTICAIS E HORIZONTAIS COM LÂMINAS EM LIGA DE ALUMÍNIO PARA A 
FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ / FUN-
DAÇÃO HEMOPA, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONS-
TANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.(ITENS:01,02,03,04,05 e 06)do 
PraZo: rEmEssa ÚNicados rEcUrsos: os recursos orçamentários ne-
cessários para atender às despesas decorrentes deste contrato constam 
do orçamento da contratante, como a seguir especificado:Unidade Orça-
mentária: 90101
Programa de trabalho: 10302150782890000
fonte de recurso: 0301000000
Natureza de despesa: 449052do valor: - o valor global do presente con-
trato é de R$ 6.814,00 (seis mil oitocentos e quatorze reais).
do fiscal: será responsável pela gestão do contrato a servidora lucidéia 
oliveira, gerente de almoxarifado e Patrimônio – gEraP e responsável 
pela fiscalização do contrato a Servidora Rebeca Guerra Trindade, Gerente 
de Infraestrutura (GEINE), da Fundação HEMOPA.do foro: belém – Pará-
data do EmPENHo: 06/04/2022assiNatUras:
Paulo andré castelo branco bezerra - Presidente da fundação HEmoPa - 
contratante
taissa vieira amador – dafiNordENador dE dEsPEsa - Paulo andré 
castelo branco bezerra - cPf nº 229.089.192-49.

Protocolo: 783754
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FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 182 DE 11 ABRIL DE 2022
a diretora administrativo-financeiro da fundação Pública Estadual Hospi-
tal 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 2022;
coNsidEraNdo o descumprimento parcial das obrigações assumidas 
pela empresa UiraPUrU lavaNdEria HosPitalar E HotElaria ltda 
no contrato nº 363/2021, formalizado por meio da dispensa de licitação 
nº 138/2021;
coNsidEraNdo manifestação jurídica nos autos do Processo 
nº 2021/1299053 e 2022/189266, favorável a apuração da conduta da 
empresa, 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 UiraPUrU lavaNdE-
ria HosPitalar E HotElaria ltda, para apuração das irregularidades e/
ou inconformidades ocorridas nos autos do processo mencionado;
2 – REMETER os autos ao SECONC para expedição de notificação à empre-
sa, a fim de, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresente Defesa 
Prévia, assegurando os princípios da ampla defesa e do contraditório.
dÊ-sE ciÊNcia, PUbliQUE-sE, rEgistrE-sE E cUmPra-sE.
cláUdia viNagrE dE mEllo
diretora administrativo-financeiro/fPEHcgv

Protocolo: 783663
PORTARIA Nº 191, DE 11 DE ABRIL DE 2022.

o Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas gaspar 
vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto go-
vernamental de 28 de Janeiro de 2022, publicado no doE n° 34.848 de 
31/01/2022.
rEsolvE:
cEssar, a contar de 17/04/2022, a portaria nº 186 de 07/11/2000, publi-
cada no doE nº 29.334 de 13/11/2000, que designou a servidora alciNEa 
mariNHo corrEa, para exercer o cargo em comissão de gErENtE dE 
grUPo tEcNico, gEP-das-011.2, com lotação na fundação Pública Esta-
dual Hospital de clínicas gaspar vianna – fPEHcgv.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
ricardo JorgE dE moUra PalHEta
diretor Presidente / fHcgv

Protocolo: 784017
PORTARIA N° 189 DE 07 DE ABRIL DE 2022

o Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas gaspar 
vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto go-
vernamental 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° 06 de 04.01.2018, publicada em doE 
n° 33.533/09.01.2018, que designou as servidoras abaixo relacionadas 
para compor a COMISSÃO GRUPO ESTRATÉGICO LOCAL-GEL, do Projeto 
APICEON (Aprimoramento e Inovação no Cuidado e Ensino em Obstetrícia 
e Neonatologia/MS) da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gas-
par vianna, até ulterior deliberação.

NOME CATEGORIA MATRÍCULA
laisEs braga viEira mÉdica obstEtra 5105692/4

rafaEla saNtos araUJo mÉdica obstEtra 5889272/1
ElaiNE aUgUsta das NEvEs figUEirEdo mÉdica NEoNatologista 5737435/3

lÍliaN do socorro camPos rEÇa dE carvalHo ENfErmEira NEoNatologista 5722195/2
aNNE caroliNE goNcalvEs lima ENfErmEira obstEtra 57196719/1

fabÍola saNtaNa dE olivEira costa ENFERMEIRA OBSTETRA (representante 
da Gestão) 5828635/4

gabriEla olivEira gÓEs SESPA (representante do SUS) -
sÔNia cláUdia almEida PiNto tEraPEUta ocUPacioNal 5176956/7

dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
ricardo JorgE dE moUra PalHEta
diretor Presidente / fPEHcgv

Protocolo: 784177
PORTARIA Nº188, DE 08 DE ABRIL 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.
considerando a necessidade de realizar e executar plano de ação, visando 
redução do tempo para conclusão dos processos administrativos da fHcgv, 
bem como a logística de gestão das aquisições e serviços nesta fundação, 
resolve:

dEsigNar, os servidores abaixo relacionados para, sob a presidência da 
primeira, compor a comissão de fluxos de Processos administrativos da 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas gaspar vianna.
PrEsidENtE:
tarcila de Jesus do couto abreu sarmento – asJUr – matrícula nº 
55587311-11.
mEmbros:
cláudia vinagre de mello – gEaf – matrícula nº 5075742-8;
almir da silva corrêa – sEcoNc – matrícula nº 5948379-2;
antônio magalhães da fonseca – coNtrolE iNtErNo – matrícula nº 
5858437-7;
Klyvia suenny barbosa de oliveira – cPl – matrícula nº 5419092-8;
rodrigo bentes dos santos – sEtor dE  comPras – matrícula nº 8014420-2.
revoga-se a Portaria nº 164, de 04/03/2021.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE,PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
ricardo JorgE dE moUra PalHEta
dirEtor PrEsidENtE/fPEHcgv

Protocolo: 784162

.

.

AVISO DE LICITAÇÃO
.

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 

Número: 57/2022
a presente licitação tem por objeto aquisição de medicamentos especiais, 
para atender a necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, unidades de 
terapia intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da fundação 
Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FPEHCGV), conforme 
especificações do termo de referência - anexo I, o qual é parte integrante 
do edital para fornecimento nos prazos e condições constantes no referido 
termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de brasília.
responsável pelo certame: lucilene Pereira tavares
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 27/04/2022
Hora de abertura: 09:00h, Horário de brasília.
ordenador: ricardo JorgE dE moUra PalHEta

Protocolo: 784046
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 
Número: 63/2022
a apresente licitação tem por objeto o registro de Preços para aquisição 
eventual de mantas térmicas, com unidades de aquecimento portátil em 
comodato, para atender a necessidade de 12 (doze) meses na Unidade de 
terapia intensiva Pediátrica, centro cirúrgico e serviço de Hemodinâmica 
da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FPEH-
CGV), conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I, o qual 
é parte integrante do Edital, para fornecimento nos prazos e condições 
constantes no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de brasília.
responsável pelo certame: lucilene Pereira tavares
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 27/04/2022
Hora de abertura: 14:00h, Horário de brasília.
ordenador: ricardo JorgE dE moUra PalHEta

Protocolo: 784055
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 
Número: 65/2022
a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para aquisição 
eventual de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPMEs), utilizados nos 
procedimentos de cateterismo congênito em regime de antecipação, para 
atender a necessidade de 12 (doze) meses no Serviço de Hemodinâmica 
da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV), 
conforme especificações do termo de referência - anexo i, o qual é parte 
integrante do edital, para fornecimento nos prazos e condições constantes 
no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de brasília.
responsável pelo certame: William saraiva garcia
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 27/04/2022
Hora de abertura: 09:00h, Horário de brasília.
ordenador: ricardo JorgE dE moUra PalHEta

Protocolo: 784066
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 
Número: 66/2022
A presente licitação tem por objeto a aquisição de Materiais Diversos (pi-
lhas e baterias), para 12 (doze) meses, para reposição, abastecimento 
e distribuição entre os setores da fundação Pública Estadual Hospital de 
Clínicas Gaspar Vianna — FPEHCGV, em conformidade com as especifica-
ções do Anexo I deste instrumento, conforme especificações do Termo de 
referência - anexo i, o qual é parte integrante do edital para adquirir nos 
prazos e condições constantes no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
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observação: o horário de abertura será referente ao horário de brasília.
responsável pelo certame: William saraiva garcia
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 27/04/2022
Hora de abertura: 14:00h, Horário de brasília.
ordenador: ricardo JorgE dE moUra PalHEta

Protocolo: 784070
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 
Número: 67/2022
a presente licitação tem por objeto aquisição de braçadeiras em Nylon com 
manguito (duas vias e uma via) em velcro, Válvulas (redutoras e regula-
doras), Fluxômetros (ar comprimido e oxigênio), para uso da Engenharia 
clínica na substituição nos equipamentos e na rede de gases dos diversos 
setores desta fundação Pública Estadual Hospital de clínicas gaspar vian-
na, conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I, o qual é 
parte integrante do edital para fornecimento nos prazos e condições cons-
tantes no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de brasília.
responsável pelo certame: lucilene Pereira tavares
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 28/04/2022
Hora de abertura: 09:00h, Horário de brasília.
ordenador: ricardo JorgE dE moUra PalHEta

Protocolo: 784082

.

.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
.

DISPENSA Nº 36/2022
valor:  r$ 32.900,00
objeto: aquisição de oPmE para realização de procedimento em Paciente 
do sUs na fundação Pública Estadual Hospital das clínicas gaspar vianna 
(FPEHCGV).
Data de Ratificação: 08/04/2022
fundamento legal: art. 24, inciso iv, da lei Nº 8.666/93.
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0261, 0269, 0103, 0149
Plano interno Pi 1040008288c e ou 8288covidPa
origem do recurso: Estadual
contratado:
Nome: ProtEcH comÉrcio dE ProdUtos mÉdicos ltda EPP
Endereço: AVENIDA CONSLHEIRO FURTADO 2391 – SALA 307 – CREMAÇÃO
bElÉm – Pará - cEP: 66.040-100
Telefone: (91) 3229-0134
E-Mail: protech.adm@hotmail.com
ordenador: ricardo Jorge de moura Palheta

Protocolo: 783710
DISPENSA Nº 37/2022

valor:  r$ 56.008,20
objeto: aquisição de material descartável para abastecimento e distri-
buição entre os setores da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
gaspar vianna – fPEHcgv.  
Data de Ratificação: 29/03/2022
fundamento legal: art. 24, inciso iv, da lei Nº 8.666/93.
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0261, 0103, 0269
Plano interno Pi 1040008288c
origem do recurso: Estadual
contratado:
Nome: PiNHEiros comÉrcio EirEli - mE
Endereço: rUa dos tamoios 263 – aNEXo “a” – JUrUNas
bElÉm – Pará – cEP 66.025-540
Telefone: (91) 3223-1154
E-Mail: pinheirocomercio@hotmail.com
ordenador: ricardo Jorge de moura Palheta

Protocolo: 783747

.

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2022/FHCGV
ata de registro de Preços Nº 75/2022, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 126/2021/fHcgv, Processo nº 2021/1016, ho-
mologado pelo Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clíni-
cas gaspar vianna, em 23/03/2022.
obJEto: aquisição eventual de medicamentos antimicrobianos para aten-
der a necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, unidades de terapia 
intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da fundação Pública 
Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FPEHCGV).
EmPrEsa: aUrobiNdo PHarma iNdÚstria farmacÊUtica ltda, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/mf sob nº: 04.301.884/0001-
75, inscrição Estadual nº 10.335.948-6, com sede na via Principal, 06, 
S/N, Quadra 09 – MOD 12/15, DAIA, Anápolis/GO, telefone: (62) 4015-
3400/3401, email: licitacao@aurobindo.com.br.

ITEM DESCRIÇÃO NECESSIDADE
P/ 12 MESES UNID VALOR

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL

14 cefepima 1g i.v. 10.000 fr/amp r$ 11,08 r$ 110.800,00
15 cefepima 2g i.v. 6.000 fr/amp r$ 17,40 r$ 104.400,00
18 cefuroxima 750mg 11.000 fr/amp r$ 13,00 r$ 143.000,00

valor total: r$ 358.200,00

* O valor global estimado desta Ata é R$ 358.200,00 (Trezentos e cinquen-
ta e oito mil e duzentos reais).
ricardo JorgE dE moUra PalHEta
ordENador rEsPoNsávEl.

Protocolo: 783719
LICENÇA NOJO

Nº de Dias: 08 (Oito) dias
Nome: fraNcEmErY olivEira ribEiro
matrícula: 5161363/1
cargo:/lotação: datilógrafo/fPEHcgv
Período: 12/03/2022 a 19/03/2022.
grau de parentesco: gENitor
N° da certidão: 065656 01 55 2022 4 00453 034 0176969 40

Protocolo: 784053

.

.

SECRETARIA DE ESTADO 
DE TRANSPORTES

.

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 057 DE 07 DE ABRIL DE 2022
o sEcrEtário dE Estado dE traNsPortEs, no uso de suas atribuições 
legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição Estadual 
do Pará, de 05 de outubro de 1989 e lei nº 5.810 de 24.01.1994; 
considerando o teor do memorando nº 29/2022-dirtEc anexo ao PaE nº 
2022/395616;
resolve:
dEsigNar o servidor dJalma brito fErrEira id. funcional nº 5011027/1, 
ocupante do cargo de técnico de Estrada, para responder pela gerência 
da diretoria técnica de transportes, no período de 02 a 31.05.2022, em 
substituição a servidora Yara do socorro santos da silva, id. funcional nº 
80846070/2, que entrará em gozo de férias regulamentares.
PUbliQUE-sE, rEgistrE-sE E cUmPra-sE.
gabinete do secretário de Estado de transportes, 07 de abril de 2022.
adlEr silvEira
secretário de Estado de transportes

Protocolo: 784190
PORTARIA Nº 102 DE 08 DE ABRIL DE 2022

assunto: licença prêmio
Servidor (a): ANTONIO SILVA DAMASCENO
id. funcional: 5104645/1
Período: 11.04 a 10.05.2022
triênio: 21/09/2016 a 20/09/2019
Número de dias: 30 (trinta)
fraNcisco EdvaN dE olivEira
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 784187
PORTARIA N° 052 DE 06 DE ABRIL DE 2022

o sEcrEtário dE Estado dE traNsPortEs, no uso de suas atribuições 
legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição Estadual 
do Pará, de 05 de outubro de 1989 e lei nº 5.810 de 24.01.1994;
considerando os termos do processo nº 2022/409792 - PaE
resolve:
dEsigNar os servidores andré conte soares, id. funcional nº 5909743/2 
e Jorge antônio rodrigues da silva id. funcional nº 2048620/1, para atua-
rem, como fiscal e suplente, respectivamente, na fiscalização do Convênio 
nº 049/2022, firmado entre a SETRAN e a Prefeitura Municipal de Faro, 
Processo nº 2021/534345 cujo objeto e a aquisição de 49.776,48 litros de 
óleo diesel s-10 para a recuperação de 22,26 km de estradas no município 
de faro/Pa.Portaria N° 053 dE 06 dE abril dE 2022
o sEcrEtário dE Estado dE traNsPortEs, no uso de suas atribuições 
legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição Estadual 
do Pará, de 05 de outubro de 1989 e lei nº 5.810 de 24.01.1994;
considerando os termos do processo nº 2022/409875 - PaE
resolve:
dEsigNar os servidores andré conte soares, id. funcional nº 5909743/2 
e Jorge antônio rodrigues da silva id. funcional nº 2048620/1, para atua-
rem, como fiscal e suplente, respectivamente, na fiscalização do Convênio 
nº 030/2022, firmado entre a SETRAN e a Prefeitura Municipal de Anapu, 
Processo nº 2021/638152 cujo objeto e a aquisição de 16.201 litros de 
óleo diesel s-10 para a recuperação de 35,010 km de estradas vicinais, no 
município de anapu/Pa.Portaria N° 054 dE 06 dE abril dE 2022
o sEcrEtário dE Estado dE traNsPortEs, no uso de suas atribuições 
legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição Estadual 
do Pará, de 05 de outubro de 1989 e lei nº 5.810 de 24.01.1994;
considerando os termos do processo nº 2022/409899 - PaE
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resolve:
dEsigNar os servidores andré conte soares, id. funcional nº 5909743/2 
e Jorge antônio rodrigues da silva id. funcional nº 2048620/1, para atua-
rem, como fiscal e suplente, respectivamente, na fiscalização do Convênio 
nº 047/2022, firmado entre a SETRAN e a Prefeitura Municipal de Aveiro, 
Processo nº 2021/856467 cujo objeto e a aquisição de 50 mil litros de 
combustível s-10 para a recuperação de 42 km de vicinal, no município de 
aveiro/Pa.Portaria N° 055 dE 06 dE abril dE 2022
o sEcrEtário dE Estado dE traNsPortEs, no uso de suas atribuições 
legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição Estadual 
do Pará, de 05 de outubro de 1989 e lei nº 5.810 de 24.01.1994;
considerando os termos do processo nº 2022/409947 - PaE
resolve:
dEsigNar os servidores andré conte soares, id. funcional nº 5909743/2 
e Jorge antônio rodrigues da silva id. funcional nº 2048620/1, para atua-
rem, como fiscal e suplente, respectivamente, na fiscalização do Convênio 
nº 048/2022, firmado entre a SETRAN e a Prefeitura Municipal de Capane-
ma, Processo nº 2021/1208983 cujo objeto e a aquisição de 200.000 litros 
de combustível (S-10) para a recuperação de 242 km de estradas vicinais 
na zona rural de capanema/Pa.Portaria N° 056 dE 06 dE abril dE 2022
o sEcrEtário dE Estado dE traNsPortEs, no uso de suas atribuições 
legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição Estadual 
do Pará, de 05 de outubro de 1989 e lei nº 5.810 de 24.01.1994;
considerando os termos do processo nº 2022/409998 - PaE
resolve:
dEsigNar os servidores andré conte soares, id. funcional nº 5909743/2 
e Jorge antônio rodrigues da silva id. funcional nº 2048620/1, para atua-
rem, como fiscal e suplente, respectivamente, na fiscalização do Convênio 
nº 032/2022, firmado entre a SETRAN e a Prefeitura Municipal de Eldo-
rado dos carajás, Processo nº 2021/305532 cujo objeto e a aquisição de 
50.269,69 litros de óleo diesel para a recuperação de 69 km de estradas 
vicinais, no municipio de Eldorado dos carajás/Pa.
PUbliQUE-sE, rEgistrE-sE E cUmPra-sE.
gabinete do secretário de Estado de transportes, 06 de abril de 2022
adlEr silvEira
secretário de Estado de transportes

Protocolo: 784193

.

.

CONVÊNIO
.

EXTRATO DE CONVÊNIO
Nº.do Convênio: 055/2022                       Processo nº 2021/1307530
Valor Total: R$ 2.222.498,87 (dois milhões, duzentos e vinte e dois mil, 
quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta e sete centavos)
objeto: construção em concreto armado de 01 ponte de 40 m de com-
primento x 8 m de largura com coordenadas long. 202315.00 m E – lat. 
9752500.00 m s, no município de aurora do Pará/Pa
Data de assinatura: 11/04/2022   Prazo: 360 (trezentos e sessenta) dias
inic. de vig.: 11/04/2022                               t. vig.: 05/04/2023
foro: comarca de belém
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Unidade orçamentária: 29101; Programa de trabalho: 26.782.1486.7430; 
Natureza da despesa: 444042; origem do recurso: tesouro; fonte de re-
curso: 0324; Plano interno: 206coNvPaaU; ação detalhada: 274731.
NomE: PrEfEitUra mUNiciPal dE aUrora do Pará
cNPJ: 83.267.989/0001-21
ordENador: adlEr gErcilEY almEida da silvEira – sEcrEtário dE 
Estado dE traNsPortEs

Protocolo: 784181
EXTRATO DE CONVÊNIO

Nº.do Convênio: 021/2022                        Processo nº 2021/1302735
Valor Total: R$ 246.288,43 (duzentos e quarenta e seis mil, duzentos e 
oitenta e oito reais e quarenta e três centavos).
objeto: aquisição de 50.068,80 l de óleo diesel s10 para recuperação de 
21,62 km de estradas vicinais nas comunidades cicero mendes, santa ma-
ria, são Pedro  e lagoa, no município de santarém/Pa.
data de assinatura: 11/04/2022                   
Prazo: 150 (cento e cinquenta) dias
inic. de vig.: 11/04/2022                                       t. vig.:07/09/2022   
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Unidade orçamentária: 29101; Programa de trabalho: 26.782.1486.7505; 
Natureza da despesa: 444042; origem do recurso: tesouro; fonte de recur-
so: 0124000000; Plano interno: 206coNvcosr; ação detalhada: 273789. 
coNtratado:
Nome: PrEfEitUra mUNiciPal dE saNtarÉm – cNPJ: 05.182.233/0001-72.
ordENador: adlEr gErcilEY almEida da silvEira– sEcrEtário dE 
Estado dE traNsPortEs.

Protocolo: 784173

TERMO ADITIVO A CONVÊNIO
.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO 
DE PRAZO AO CONVÊNIO

Nº. do Convênio: 012/2020                              
Processo nº 2019/488869
Nº. do termo: 6º                                              
data de assinatura: 08/04/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Con-
vênio nº 012/2020 é decorrente da solicitação da coNvENENtE, através 
do Ofício PMPI/SEMGEP/CONVÊNIO n° 019/2022 (seq. 57 e 58) – datado 

em 31 de março de 2022, em razão do atraso na liberação da 4ª parcela 
do convênio, limitada a prorrogação ao exato período do atraso verificado.  
a prorrogação de prazo encontra fundamento na lei nº. 8.666/93, bem 
como na cláusula Quinta, item 5.1, alínea “g”, passando consequente-
mente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste 
instrumento.
Prazo: 245 (duzentos e quarenta e cinco) dias Inic. de Vig.: 13/04/2022  T. 
vig.: 13/12/2022.
Nome: PrEfEitUra mUNiciPal dE PiÇarra - cNPJ n° 01.612.163/0001-98. 
ordENador: adlEr gErcilEY almEida da silvEira – sEcrEtário dE 
Estado dE traNsPortEs

Protocolo: 784163

.

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

EXTRATO DE TERMO DE RERRATIFICAÇÃO
Nº do Convênio: 025/2021                                      
Processo 2021/ 475253
Objeto: Fica retificada a cláusula segunda da Origem e cláusula Quinta, 
itens 5.1 alínea h) e i) Termo de Convênio nº 025/2021, publicado no Di-
ário Oficial nº 34.650, de 26/07/2021, constante nas seguintes cláusulas: 
sendo assim:
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ORIGEM, Sendo assim:
1. a) Onde se lê: 
através ofício n° 341/2021-gab, datado de 19 de abril de 2021, a Prefei-
tura municipal de ipixuna do Pará encaminhou solicitação de formalização 
de termo de convênio, em atenção ao decreto municipal de calamidade 
Pública N°. 53/2021 dE 16 dE fEvErEiro dE 2021, para análise e decisão 
do Exmo. sr. secretário de Estado de transportes, requerendo providên-
cias para a recuperação de 71,98 km de estradas vicinais, no município de 
ipixuna do Pará/Pa.
1. b) Leia-se: 
através ofício n° 341/2021-gab, datado de 19 de abril de 2021, a Prefei-
tura municipal de ipixuna do Pará encaminhou solicitação de formalização 
de termo de convênio, para análise e decisão do Exmo. sr. secretário de 
Estado de transportes, requerendo providências para a recuperação de 
71,98 km de estradas vicinais, no município de ipixuna do Pará/Pa.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA PARTE, itens 5.1 alínea 
h) e i), Sendo assim:
1. a) Onde se lê:
1. h) Prorrogar “de ofício” a vigência deste instrumento, quando houver atraso 
na liberação dos recursos a cargo da coNcEdENtE conforme consta no Plano 
de Trabalho, limitada à prorrogação ao exato período do atraso verificado, 
conforme dispõe o art. 7º, iv da instrução Normativa stN nº 01/ 1997;
b) Leia-se:
1. h) Prorrogar “de ofício” a vigência deste instrumento, quando houver 
atraso na liberação dos recursos a cargo da coNcEdENtE conforme consta 
no Plano de trabalho, limitada à prorrogação ao exato período do atraso 
verificado;
c) Onde se lê:
1. i) Prorrogar a vigência deste Instrumento, caso haja necessidade para o 
cumprimento do Plano de trabalho, devendo ser expressamente motivada 
e desde que o aditivo obedeça ao prazo de calamidade pública prevista no 
decreto municipal de calamidade Pública nº 53/2021 dE 16 dE fEvErEiro 
DE 2021, não podendo ultrapassar este;d) 
Leia-se:
i) Prorrogar a vigência deste Instrumento, caso haja necessidade para o 
cumprimento do Plano de trabalho, devendo ser expressamente motiva-
da;ordENador: adlEr gErcilEY almEida da silvEira – sEcrEtário 
dE Estado dE traNsPortEs.

Protocolo: 784185

.

.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS 
DO ESTADO DO PARÁ

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 066/2022-GP, DE 05 DE ABRIL DE 2022.o dirEtor 
admiNistrativo E fiNaNcEiro da companhia de Portos e Hidrovias do 
Estado do Pará – cPH, no exercício das suas atribuições que lhe foram 
conferidas pelo decreto de 16 de Abril de 2018 no Diário Oficial do Estado 
n° 33.598;r E s o l v E: coNcEdEr férias regulamentares ao servidor 
da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará – cPH referente ao 
período aquisitivo, conforme mapa abaixo:

MATRÍCULA NOME GOZO AQUISITIVO
57213293 bruno de oliveira magno 02/05/2022 a 31/05/2022 2020/2021
57192197 max monteiro martins 02/05/2022 a 31/05/2022 2020/2021

 
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.           
diretoria administrativa e financeira da companhia de Portos e Hidrovias 
do Estado do Pará – cPH, 05 de abril de 2022.HUgo PENNa HacHEm
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 784147
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TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

TERMO ADITIVO: 02
CONTRATO 007/2021-CPH

obJEto: o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do con-
trato nº 007/2021 - cPH, que por sua vez tem como objeto a reforma e 
adequação do terminal hidroviário de passageiros e cargas do município de 
muaná, no Estado do Pará.
Vigência: O contrato nº 007/2021-CPH fica prorrogado por 180 (cento e 
oitenta) dias, iniciando-se a prorrogação em 09/04/2022 e findando-se em 
05/10//2022.
data de assinatura: 07/04/2022
funcional Programática:
Programa de trabalho: 26.784.1486.7576
fonte/Natureza: 0130/449051
cNPJ: 05.257.336/0001-58 sErvE obras ENgENHaria EirEli.
Endereço: rua dos Pariquis, nº 3001, sala 807, bairro: cremação, cEP: 
66.040-045, município de belém, Estado do Pará
Ordenador: ABRAÃO BENASSULY NETO.

Protocolo: 784152

.

.

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO 
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 228/2022 – ARCON - PA, 11 DE ABRIL 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 ElEtroNico nº 2022/431154; rEsolvE: i – iNtErromPEr 
por necessidade de serviços, o gozo das férias do servidor rEgiNaldo 
GUIMARÃES BRITO, matricula nº 5946646/1, ocupante do cargo 
assEssor, concedida através da Portaria n.º 072/2022 - arcoN-Pa, de 
23/02/2022, publicada no doE nº 34.880, de 04/03/2022, a contar de 
12/04/2022. ii – o efeito desta Portaria retroagirá a contar de 12/04/2022 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. AGÊNCIA DE REGULAÇÃO 
E coNtrolE dE sErviÇos PÚblicos do Estado do Pará, dE 11 dE 
abril 2022. EUriPEdEs rEis da crUZ filHo diretor geral – arcoN-Pa.

Protocolo: 783855

.

.

SECRETARIA DE ESTADO 
DE DESENVOLVIMENTO 
AGROPECUÁRIO E DA PESCA

.

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 256/2022 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: martha Nilvia gomes Pina. cargo: Engenheira agrônoma. 
matrÍcUla: 23868-1. origEm: belém/Pa. dEstiNo: bragança/ Pa. 
OBJETIVO: Participar da 6ª Reunião Extraordinária do Conselho de 
administração da Emater Pará, como membro e Presidente representando 
a SEDAP. PERÍODO: 13 a 14/04/2022. Nº DE DIÁRIAS: 1 ½ (uma e meia). 
ordENador: lucas vieira  torres – secretário adjunto/sEdaP

Protocolo: 784019

.

.

FÉRIAS
.

PORTARIA Nº 085 DE 11 DE ABRIL DE 2022
o sEcrEtário adJUNto, no uso das atribuições que lhe foram delegadas 
pelo decreto governamental de 31 de janeiro de 2019, publicado no diário 
Oficial n° 33.795 de 01 de fevereiro de 2019;considerando o processo 
nº 2022/435373;rEsolvE:sUsPENdEr, por necessidade de serviço, 
o período de gozo de férias de 14/04/2022 a 28/04/2022 (15) dias, da 
servidora clEidE rEgiNa da silva imbiriba, matrícula nº. 10332/1, 
concedida por meio da Portaria Nº 026 de 28/01/2022, publicada no 
doE 34.848 de 31/01/2022.dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE 
E cUmPra-sElUcas viEira torrEs
secretário adjunto de Estado de desenvolvimento agropecuário e da 
Pesca-sEdaP.

Protocolo: 784195

OUTRAS MATÉRIAS
.

TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 074/2022
cEdENtE: sEcrEtaria dE Estado dE dEsENvolvimENto agroPEcUá-
rio E da PEsca – sEdaP
cEssioNária: mUNicÍPio dE moJU.
OBJETO DE CESSÃO: 02 (DOIS) TRATORES SOLIS SEM PLAINA.  
data dE assiNatUra: 11/04/2022
vigÊNcia: 11/04/2022 a 31/12/2027.
ordENador rEsPoNsávEl: lUcas viEira torrEs.

Protocolo: 783881
TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 076/2022

cEdENtE: sEcrEtaria dE Estado dE dEsENvolvimENto agroPEcUá-
rio E da PEsca – sEdaP
cEssioNária: mUNicÍPio dE cUrUÇá.
OBJETO DE CESSÃO: 01 (UM) TRATOR SOLIS SEM PLAINA.  
data dE assiNatUra: 11/04/2022
vigÊNcia: 11/04/2022 a 31/12/2027.
ordENador rEsPoNsávEl: lUcas viEira torrEs.

Protocolo: 783884
TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 075/2022

cEdENtE: sEcrEtaria dE Estado dE dEsENvolvimENto agroPEcUá-
rio E da PEsca – sEdaP
CESSIONÁRIA: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA.
OBJETO DE CESSÃO: 01 (UM) TRATOR SOLIS SEM PLAINA.  
data dE assiNatUra: 11/04/2022
vigÊNcia: 11/04/2022 a 31/12/2027.
ordENador rEsPoNsávEl: lUcas viEira torrEs.

Protocolo: 783879
TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 077/2022

cEdENtE: sEcrEtaria dE Estado dE dEsENvolvimENto agroPEcUá-
rio E da PEsca – sEdaP
cEssioNária: mUNicÍPio dE iritUia.
OBJETO DE CESSÃO: 02 (DOIS) TRATORES SOLIS SEM PLAINA.  
data dE assiNatUra: 11/04/2022
vigÊNcia: 11/04/2022 a 31/12/2027.
ordENador rEsPoNsávEl: lUcas viEira torrEs.

Protocolo: 783907
TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 072/2022

cEdENtE: sEcrEtaria dE Estado dE dEsENvolvimENto agroPEcUá-
rio E da PEsca – sEdaP
CESSIONÁRIA: MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ.
OBJETO DE CESSÃO: 02 (DOIS) TRATORES SOLIS SEM PLAINA.  
data dE assiNatUra: 11/04/2022
vigÊNcia: 11/04/2022 a 31/12/2027.
ordENador rEsPoNsávEl: lUcas viEira torrEs.

Protocolo: 784116

.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

PORTARIA
.

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ - ITERPA

ATOS ADMINISTRATIVOS
EXTRATO DA(S) PORTARIA(S) DE HOMOLOGAÇÃO EXPEDIDA(S) PELO 
ilmo. sr. PrEsidENtE do iNstitUto dE tErras do Pará-itErPa, 
NOS AUTOS DOS PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ONEROSA 
(COMPRA) DE TERRAS, EM QUE figUram como iNtErEssados:

PROCESSO NOME DENOMINAÇÃO ÁREA MUNICÍPIO PORTARIA

091900989/2019 lUiZ iriNEU dE 
brito sÍtio timbÓ iv 50,1530 Ha saNta maria do Pará/Pa 1166/2022

100802696/2020 arNaldo bUss 
filHo

lEmbraNÇa do 
mEU Pai 27,5952 Ha SÃO FÉLIX DO XINGU/PA 1167/2022

100802696/2020 arNaldo bUss 
filHo

lEmbraNÇa do 
mEU Pai 27,5952 Ha SÃO FÉLIX DO XINGU/PA 1167/2022

Belém (PA), 11/04/2022
bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 783678

APOSTILAMENTO
.

TERMO DE APOSTILAMENTO 008/2022- ITERPA
APOSTILAMENTO TERMO DE INEXGIBILIDADE Nº 002-2022

coNtrataNtE: iNstitUto dE tErras do Pará – itErPa - cNPJ: 
05.089.495/0001-90
NOME DO CREDOR: MÉTRICA TECNOLOGIA IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDA 
-cNPJ: 01.227.689/0001-54
CLÁUSULA PRIMEIRA: Retificar a Dotação Orçamentária do Termo de Inexi-
gibilidade nº 002/2022-itErPa, que passar a ser pago pela seguinte dota-
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ção: ação: 273.724 - Proj./ativ.: 21.126.1508.8238 - fonte: 0397008598 
- Elemento de despesa: 449040 - P.i.: 412.000.8238E
CLÁUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas as demais Cláusulas contratuais 
não alteradas pelo presente apostilamento.
Belém (PA), 11 de abril de 2022.
brUNo YoHEiJi KoNo ramos
Presidente – itErPa

Protocolo: 783859

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 768/2022 DE 11/04/2022
objetivo: Participar de reunião como membro titular do coNsElHo admiNis-
TRAÇÃO DA EMATER- representante do ITERPA, no município de Bragança.
Período: 13 a 14/04/2022 (1,5)  Diárias
servidor:
22675/1- Jurandir Pedro Silva de Brito (Coord. de Finanças e Orçamentos)
ordENador: bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente                                         

Protocolo: 783857
PORTARIA Nº 767/2022 DE 11/04/2022

objetivo: visando atender a ação de Entrega de títulos de Propriedade 
(individuais)  no município de Ipixuna do Pará..
Período: 08 a 10/04/2022 (2,5)  Diárias
servidores:
-3167569/1- Antônio Carlos Souza da Costa ( Aux. Administrativo)
-55585968/2- Bruno de Abreu Pereira ( Ass. Administração)
-5921481/4- Fabiel Rodrigues Carvalho (Ass. Administração)
-5926234/2- Larissa Ferreira dos Santos (Ass. Administração)
-57197740/1-Ruy Guilherme Ferreira de Alcantara (Motorista)
ordENador: bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

                                         Protocolo: 783867
PORTARIA Nº 766/2022 DE 11/04/2022

objetivo: Para representar o itErPa em ipixuna do Pará, na comitiva do 
Excelentíssimo  senhor governador de Estado, em evento de entrega de 
títulos.
Período: 09 a 10/04/2022 (1,5) Diárias
servidores:
-5935566 - Gabriel Ferreira Natário (Assessor)    
-5941950/2- Wilson Soares da Vera Cruz (Motorista)  
ordENador: bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente                                         

Protocolo: 783830

.

.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
o iNstitUto dE tErras do Pará - itErPa - autarquia Estadual cria-
da pela Lei Estadual 4.584/75, publicada no Diário Oficial do Estado de 
15.11.1975, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 5º, 
alínea “g” da Lei nº 4.584/1975, vem por meio desta, NOTIFICAR o(s) in-
teressado(s) abaixo relacionados, a  comparecerem à sede do ITERPA, sito 
à rodovia augusto montenegro, km 09 s/n – bairro Parque guajará, de se-
gunda a sexta-feira, secretaria do dJ, no horário de 09:00 as 14:00 horas, 
no prazo de  30 (trinta) dias, a contar da data de publicação do presente 
Edital, para tratar de assunto relacionado ao(s) seu(s) processo(s) e rece-
ber as instruções cabíveis, conforme o § 4º, art. 8º da instrução Normativa 
do itErPa nº 02/2007. após o decurso do prazo assinalado, caso não haja 
manifestação das parte, os autos serão arquivados definitivamente.

PROC. Nº INTERESSADO ASSUNTO MUNICÍPIO
2008/512479 fraNcisco PErEira da silva CERTIDÃO DE TÍTULO cUmarU do NortE
2014/242150 Elsio gUittErrEs RETIFICAÇÃO ParaUaPEbas

Em, 11/04/2022
bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente itErPa                       

Protocolo: 783877

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº  1608/2022 - ADEPARÁ, DE  05 DE ABRIL DE 2022
o dirEtor gEral da agÊNcia dE dEfEsa agroPEcUária do Estado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
CONSIDERANDO o PAE 2022/377455, o Oficio nº 33/2022 GAB/SFA/PA, 
maPa, com a devida ciência  da diretoria geral da adEPara.
rEsolvE:   
i . rEvogar, a contar da data de publicação, a cessão dos servidores 
conforme abaixo:

bEtaNia lUcia rocHa cabral, matrícula nº 54185738/1, ocupante do 
cargo de fiscal Estadual agropecuário e
fabio carNEiro dUtra, matricula 54189779/1 e ocupante do cargo de 
fiscal Estadual agropecuário.
ii.lotar os referidos servidores na gigv/ gcPov, a contar da data de 
publicação.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE
Jamir JUNior ParagUassU macEdo

Diretor GeralProtocolo: 784174

.

.

LICENÇA PRÊMIO
.

PORTARIA Nº 1602/2022 - ADEPARÁ, DE 05 DE ABRIL DE 2022
a agÊNcia dE dEfEsa agroPEcUária do Estado do Para – adEPará, 
por meio de seu diretor administrativo e financeiro, em conjunto com a 
gerente de recursos Humanos, pelas atribuições regimentalmente con-
feridas pelo artigo 15, inciso i, vii e artigo 18, inciso i e XiX de decreto 
Estadual nº 393 de 11 de setembro de 2003.
coNsidEraNdo, o que determina o art. 77, iX e art. 98, 99 e 100 da lei 
nº 5.810/94.
r E s o l v E: 
coNcEdEr licENÇa PrÊmio dE marÇo.22, aos servidores abaixo:

PAE Matrícula Nome Triênio
Dias

Período de gozo
30 60

2022305199 57224164/ 1 aNdrEssa fErrEira 
saNtos bENtEs 2013/2016 x  11.04.22 a 10.05.22

20211433770 57223938/1 alEXaNdro dE soUsa 
borgaro 2016/2019 x  02.04.22 a 01.05.22

2022382145 55585963/ 1 micHElE braga fErrEira 
do rosario 2012/2015 x  10.04.22 a 09.05.22

rEgistrE-sE PUbliQUE-sE E cUmPra-sE
mElissa martiNs bEZErra silva
gerente de área de gestão de Pessoas
alEX fabiaNo dE almEida HagE
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 784137

ERRATA
.

ERRATA DA PORTARIA 1099/2022, PUBLICADO 
DIA 17/03/2022

Onde se lê: JosE lUis moNtEiro magalHaEs; Leia-se: daYaNa NEvEs dE mElo.
Onde se lê: oEiras do Pará/Pa; Leia-se: saNta lUZia do Pará/Pa.
Onde se lê: 55585764; Leia-se: 5962048.
ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 783708

SUPRIMENTO DE FUNDO
.

PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 1853/2022: bENEficiá-
rio: aNa maria avElar fraZao; matrícula: 54192696;função:20agri-
cultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte: 0261;objetivo: 
realizar despesas de pronto pagamento de prestação de serviço de pessoa 
jurídica e pessoa física, para atender as necessidades da diretoria admi-
nistrativa e financeira.Elemento de despesa / valor: 339036/39/47/ r$ 
3.300,00;Prazo de Aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas 
(em dia): 15.Ordenador de Despesas: ALEX FABIANO DE ALMEIDA HAGE.

Protocolo: 783770

DIÁRIA

Portaria: 1842/2022 Objetivo: Realizar fiscalização volante.Fundamento 
Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA 
destino: abEl figUEirEdo, dom ElisEU, marabá, roNdoN do Pará/Pa 
Servidor: 12477061/ CRISTIANO AUGUSTO PINTO DE ALMEIDA (AUXILIAR 
DE CAMPO) / 4,5 DIÁRIAS / 11/04/2022 a 15/04/2022.Ordenador: 
JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 783706
Portaria: 1840/2022 objetivo: realizar padronização da Ulsa de castanhal.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: bElÉm/Pa destino: 
castaNHal/Pa servidor: 57189787/ aUrEa sirlENE fErrEira PErEs 
FIGUEIREDO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) / 4,5 DIÁRIAS / 04/04/2022 a 
08/04/2022.ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 783703
Portaria: 1841/2022 objetivo: realizar padronização da Ulsa de 
castanhal.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
bElÉm/Pa destino: castaNHal/Pa servidor: 55588418/ dioNE claYsE 
falcUNiEr maRTINS  (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) / 4,5 DIÁRIAS / 
04/04/2022 a 08/04/2022.ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 783705
Portaria: 1812/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção das 
pragas quarentenárias dos citros.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: ParaUaPEbas/Pa destino: Eldorado dos caraJás/
PA Servidor: 54191532/RAIMUNDO JOSE MORAES JUNIOR (ENGENHEIRO 
AGRÔNOMO) / 1,5 DIÁRIA / 11/04/2022 a 12/04/2022.Ordenador: MARIA 
Jamir JUNior ParagUassU macEdo.

Protocolo: 783694
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Portaria: 1839/2022 Objetivo: Realizar fiscalização do trânsito de 
pescado para atender o preconizado conforme decreto nº 2246 de 23/03/ 
2022.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: bElÉm/Pa 
destino: aUgUsto corrÊa, bragaNÇa, caPaNEma, dom ElisEU, saNta 
maria do Pará/Pa servidor: 54186954/ rita do socorro brito 
COROA  (FISCAL ESTADUAL AGROPECUÁRIO) / 6,5 DIÁRIAS / 04/04/2022 
a 10/04/2022.ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 783695
Portaria: 1811/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção em 
Unidades Produtivas da alP do baixo amazonas.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149.origem: oriXimiNá/Pa destino: moNtE alEgrE/Pa. 
Servidor: 5908951/ERISSON SERGIO MELO DA SILVA (FISCAL ESTADUAL 
AGROPECUÁRIO - ENGENHEIRO AGRÔNOMO) / 3,5 DIÁRIAS / 11/04/2022 a 
14/04/2022.ordenador: Jamir JUNior ParagUassU macEdo.

Protocolo: 783692
Portaria: 1813/2022 objetivo: organizar e participar de capacitação de 
produtores para certificação de agroindústrias artesanais de origem animal 
e vegetal e supervisionar as agroindústrias em processo de certificação na 
regional de marabá para o alcance de metas estabelecidas no Programa 
territórios sustentáveis em 2022.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: bElÉm//Pa destino: marabá/Pa servidor: 51855479/
ANA GABRIELA POLARO SERRA (GERENTE) / 5,5 DIÁRIAS / 14/03/2022 
a 19/03/2022.ordenador: maria Jamir JUNior ParagUassU macEdo.

Protocolo: 783697
Portaria: 1846/2022 Objetivo: Realizar fiscalização volante.Fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: saNta iZabEl do Pará/Pa 
destino: abEl figUEirEdo, dom ElisEU, marabá, roNdoN do Pará/
PA Servidor: 57223642/ MAICON JOSE DE SANTANA SANTOS (AGENTE 
DE DEFESA AGROPECUÁRIA) / 4,5 DIÁRIAS / 11/04/2022 a 15/04/2022.
ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 783722
Portaria: 1847/2022 Objetivo: Realizar fiscalização volante.Fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: saNta iZabEl do Pará/Pa 
destino: abEl figUEirEdo, dom ElisEU, marabá, roNdoN do Pará/
PA Servidor: 57223642/ MAICON JOSE DE SANTANA SANTOS (AGENTE 
DE DEFESA AGROPECUÁRIA) / 4,5 DIÁRIAS / 04/04/2022 a 08/04/2022.
ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 783724
Portaria: 1848/2022 objetivo: auxiliar na capacitação para servido-
res dos Pfa’s dos programas sanitários animal e procedimentos técnicos 
de fiscalização de trânsito agropecuário.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: bElÉm/Pa destino: dom ElisEU, iritUia, oUrÉm/
PA Servidor: 54188789/ CAMILA ROCHA FERREIRA (ASSISTENTE ADMI-
NISTRATIVO) / 4,5 DIÁRIAS / 11/04/2022 a 15/04/2022. Ordenador: JEF-
fErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 783726
Portaria: 1843/2022 Objetivo: Realizar fiscalização volante.Fundamento 
Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: CAPITÃO POÇO/PA Destino: 
abEl figUEirEdo, dom ElisEU, marabá, roNdoN do Pará/Pa 
Servidor: 54187236/ ROOSEVELT DE SOUZA OLORTEGUI  (AGENTE DE 
DEFESA AGROPECUÁRIA) / 4,5 DIÁRIAS / 04/04/2022 a 08/04/2022.
ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 783711
Portaria: 1845/2022 objetivo: realizar inspeções em propriedades com 
plantio de lavouras de abacaxi no município. meia diária por dia pois ser-
vidor não irá pernoitar.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: saNtarÉm/Pa destino: moJUi dos camPos/Pa servidor: 57189832/ 
RAIMUNDO DE MATOS SILVA (ENGENHEIRO AGRÔNOMO) / 2,5 DIÁRIAS / 
25/04/2022 a 29/04/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PimENtEl.

Protocolo: 783700
Portaria: 1844/2022 Objetivo: Realizar fiscalização volante.Fundamento 
Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA 
destino: abEl figUEirEdo, dom ElisEU, marabá, roNdoN do Pará/Pa 
Servidor: 12477061/ CRISTIANO AUGUSTO PINTO DE ALMEIDA (AUXILIAR 
DE CAMPO) / 4,5 DIÁRIAS / 04/04/2022 a 08/04/2022.Ordenador: 
JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 783713
Portaria: 1838/2022 Objetivo: Realizar fiscalização volante.Fundamento 
Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: CAPITÃO POÇO/PA Destino: 
abEl figUEirEdo, dom ElisEU, marabá, roNdoN do Pará/Pa servidor: 
54192707/ ENGEL BLAGITZ CICHOVSKI (ENGENHEIRO AGRÔNOMO) / 4,5 
diárias / 04/04/2022 a 08/04/2022.ordenador: JEffErsoN PiNto dE 
olivEira.

Protocolo: 783679
Portaria: 1805/2022 objetivo: realizar levantamento e detecção, em 15 
propriedades rurais de citros, tento em vista que a nossa meta semestral é 
de 36 propriedades monitoradas/detectadas, por exigência do maPa para 
manutenção da área livre de citros do oeste do Pará.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: moNtE alEgrE/Pa destino: moNtE alE-
grE /Pa servidor: 54195804/IVONILSON FERREIRA DA SILVA (AGENTE 
DE DEFESA AGROPECUÁRIA) / 2,5 DIÁRIAS / 18/04/2022 a 20/04/2022.
ordenador: Jamir JUNior ParagUassU macEdo.

Protocolo: 783672
Portaria: 1835/2022 objetivo: dar apoio ao gerente na visita aos 
escritórios com objetivo de reunir com os servidores sobre as novas 
estratégias para cumprir as metas dos Programas sanitários.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: XiNgUara/Pa destino: 
baNNacH, florEsta do aragUaia/Pa servidor: 572200106/ aPoliaNa 
MARQUES SOBRAL (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) / 2,5 DIÁRIAS / 
25/04/2022 a 27/04/2022. ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 783673

Portaria: 1836/2022 objetivo: realizar vigilância Epidemiológica 
em Propriedades rurais do município.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: tErra alta/Pa destino: cUrUÇá, maraPaNim, 
SÃO JOÃO DA PONTA/PA Servidor: 54186951/ IDEVALDO ALVES COSTA 
(AUXILIAR DE CAMPO) / 3,5 DIÁRIAS / 28/03/2022 a 31/03/2022.
ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 783675
Portaria: 1806/2022 objetivo: realizar levantamento e detecção, em 
15 propriedades rurais de citros, tento em vista que a nossa meta semes-
tral é de 36 propriedades monitoradas/detectadas, por exigência do maPa 
para manutenção da área livre de citros do oeste do Pará.será 1/2 diária 
por dia, pois o servidor não pernoitará no local de destino.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: moNtE alEgrE/Pa destino: 
moNtE alEgrE /Pa servidor: 55586039/ clEo JosE batista dE aNdra-
DE (AGENTE DE DEFESA AGROPECUÁRIA) / 1,5 DIÁRIA / 11/04/2022 a 
14/04/2022.ordenador: Jamir JUNior ParagUassU macEdo.

Protocolo: 783676
Portaria: 1837/2022 Objetivo: Realizar fiscalização em granjas 
comerciais de corte em atendimento a iN 56 de dezembro de 2007 no 
município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: bElÉm/
PA Destino: SÃO CAETANO DE ODIVELAS/PA Servidor: 5869102/ HERIKA 
BITTENCOURT LOBATO (FISCAL ESTADUAL AGROPECUÁRIO - MÉDICO 
VETERINÁRIO) / 5,5 DIÁRIAS / 14/03/2022 a 19/03/2022.Ordenador: 
JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 783677
Portaria: 1807/2022 objetivo: realizar, levantamento de detecção da 
moniliase em cupuaçu e demais hospedeiros da praga no município.fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: oriXimiNá/Pa desti-
no: Óbidos/Pa servidor: 57220929/ cElso aNdErsoN batista PErEi-
RA (AGENTE DE DEFESA AGROPECUÁRIA) / 3,5 DIÁRIAS / 11/04/2022 a 
14/04/2022.ordenador: Jamir JUNior ParagUassU macEdo.

Protocolo: 783682
Portaria: 1810/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção de 
pragas dos citros.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: ParaUaPEbas/Pa destino: Eldorado dos caraJás/Pa servidor: 
8606194/VANDEILSON BELFORT MOURA (FISCAL ESTADUAL AGROPECUÁ-
RIO) / 1,5 DIÁRIA / 11/04/2022 a 12/04/2022.Ordenador: JAMIR JUNIOR 
ParagUassU macEdo.

Protocolo: 783688
Portaria: 1808/2022 objetivo: realizar supervisão e inspeção em es-
tabelecimentos processadores de Polpa de fruta.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: bElÉm/Pa destino: castaNHal, saN-
ta iZabEl do Pará/Pa servidor: 5870569/ rEJaNE loPEs fErNaNdEs 
DE MEDEIROS (ENGENHEIRO AGRÔNOMO) / 2,5 DIÁRIAS / 11/04/2022 a 
13/04/2022 ordenador: Jamir JUNior ParagUassU macEdo.

Protocolo: 783685
Portaria: 1809/2022 objetivo: realizar fiscalização/supervisão no co-
mércio de sementes e mudas das localidades relacionadas abaixo, a fim de 
garantir o controle desta atividade comercial, no que tange a rastreabilida-
de e a qualidade destes insumos em território paraense.fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: bElÉm/Pa destino: brEU braNco, 
goiaNÉsia do Pará, tUcUrUÍ/Pa servidor: 57189772/clEbEr EUfra-
SIO SAMPAIO (ENGENHEIRO AGRÔNOMO) / 3,5 DIÁRIAS / 11/04/2022 a 
14/04/2022.ordenador: Jamir JUNior ParagUassU macEdo

Protocolo: 783686
Portaria: 1833/2022 objetivo: realizar inspeção física e sanitária 
em granjas para renovação de registro.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: tErra alta/Pa destino: saNta iZabEl do Pará/
PA Servidor: 5900218/ MELINA GARCIA DE SOUSA NOBRE (FISCAL ES-
TADUAL AGROPECUÁRIO - MÉDICO VETERINÁRIO) / 4,5 DIÁRIAS / 
04/04/2022 a 08/04/2022.ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 783665
Portaria: 1804/2022 objetivo: realizar levantamento e detecção, em 15 
propriedades rurais de citros, tento em vista que a nossa meta semestral é 
de 36 propriedades monitoradas/detectadas, por exigência do maPa para 
manutenção da área livre de citros do oeste do Pará. será 1/2 diária por 
dia, pois o servidor não pernoitará no local de destino. Justifica-se diárias 
no mesmo local de origem em decorrência das propriedades distanciarem 
mais de 70km da sede do município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: moNtE alEgrE/Pa destino: moNtE alEgrE /Pa servi-
dor: 55586039/ CLEO JOSE BATISTA DE ANDRADE (AGENTE DE DEFESA 
AGROPECUÁRIA) / 2 Diárias / 11/04/2022 a 14/04/2022.ordenador: Ja-
mir JUNior ParagUassU macEdo.

Protocolo: 783667
Portaria: 1834/2022 objetivo: realizar fiscalização volante.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: bElÉm/Pa destino: bragaNÇa, 
cacHoEira do Piriá, caPaNEma, dom ElisEU, saNta maria do Pará/
PA Servidor: 5898315/ ADRIELE CAROLINA FRANCO CARDOSO (GERENTE) 
/ 6,5 diárias / 04/04/2022 a 10/04/2022.ordenador: JEffErsoN PiNto 
dE olivEira.

Protocolo: 783668
Portaria: 1797/2022 objetivo: realizar vistorias nas salas de diagnós-
ticos, repassar orientação técnica aos médicos veterinários habilitados no 
PNcEbt e realizar reunião técnica com os servidores da adEPará. fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: bElÉm/Pa destino: 
ABAETETUBA, ACARÁ, BUJARU, CONCÓRDIA DO PARÁ, MOJU, TAILÂNDIA, 
tomÉ-aÇU/Pa servidor: 57200257/ samYra alvEs albUQUErQUE dE 
LIMA (MÉDICO VETERINÁRIO) / 7,5 DIÁRIAS / 21/03/2022 a 28/03/2022.
ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 783649
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Portaria: 1798/2022 objetivo: dar apoio no cumprimento das metas es-
tipuladas pelo maPa e adEPara referente aos Programas sanitários de de-
fesa animal no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
Origem: REDENÇÃO/PA Destino: SANTA MARIA DAS BARREIRAS/PA Servi-
dor: 5947211/ DANIELLA SILVA DIAS (GERENTE REGIONAL) / 3,5 DIÁRIAS 
/ 11/04/2022 a 14/04/2022.ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 783650
Portaria: 1799/2022 objetivo: auxiliar o fEa a realizar sacrifício de 01 
equídeos. Altamira (Região do Assurini).Fundamento Legal: Lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: altamira/Pa destino: altamira/Pa servidor: 
5648106/ GRIMALDI LUIZ MAFRA (AUXILIAR DE CAMPO) / 0,5 DIÁRIA / 
14/04/2022 a 14/04/2022.ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 783651
Portaria: 1828/2022 objetivo: levar e distribuir material relacionado 
a febre aftosa e brucelose nos municípios pertencentes as gerências re-
gionais de capanema.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: bElÉm/Pa destino: boNito, bragaNÇa, caPaNEma, saNta lUZia 
do Pará, visEU/Pa servidor: 57232250/ William cÉsar soarEs lo-
BATO  (MOTORISTA) / 4,5 DIÁRIAS / 02/05/2022 a 06/05/2022. Ordena-
dor: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 783652
Portaria: 1829/2022 objetivo: realizar inspeção física e sanitária 
em granjas para renovação de registro.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: tErra alta/Pa destino: saNta iZabEl do Pará/
PA Servidor: 5900218/ MELINA GARCIA DE SOUSA NOBRE (FISCAL ES-
TADUAL AGROPECUÁRIO - MÉDICO VETERINÁRIO) / 3,5 DIÁRIAS / 
11/04/2022 a 14/04/2022.ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 783655
Portaria: 1800/2022 objetivo: realizar vigilância e inspeção de pata 
e boca em propriedades de risco nos municípios.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: tomÉ-aÇU/Pa destino: acará, barca-
rENa, bUJarU, coNcÓrdia do Pará/Pa servidor: 5932234/ albErto 
LIMONTA LOBO CONCEIÇÃO FILHO (FISCAL ESTADUAL AGROPECUÁRIO 
- MÉDICO VETERINÁRIO) / 4,5 DIÁRIAS / 21/03/2022 a 25/03/2022.Or-
denador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 783656
Portaria: 1801/2022 objetivo: realizar vistoria técnica em estabeleci-
mento de abate registrado no serviço de inspeção Estadual.fundamen-
to Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149. Origem: BELÉM/PA Destino: MÃE 
DO RIO/PA Servidor: 57223132/SELMA DAMASCENO DA CUNHA (FISCAL 
ESTADUAL AGROPECUÁRIO - MÉDICO VETERINÁRIO) / 2,5 DIÁRIAS / 
06/04/2022 a 08/04/2022.ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 783657
Portaria: 1830/2022 objetivo: realizar vigilância epidemiológica em pro-
priedade de maior risco e inadimplentes.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: marabá/Pa destino: Nova iPiXUNa/Pa servidor: 
55588436/ RAIKA DIAS DA SILVA (MÉDICO VETERINÁRIO) / 3,5 DIÁRIAS 
/ 11/04/2022 a 14/04/2022.ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 783658
Portaria: 1802/2022 objetivo: dar continuidade ao saneamento de 06 focos 
de aiE, cadastramento e recadastramento de propriedades no município. Pro-
priedades distantes entre si e da sede e com estradas de acesso muito ruins, 
intensas chuvas, sendo necessário pernoite.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: brasil Novo/Pa destino: brasil Novo /Pa servidor: 
54185761/ CELIJANE DINIZ E SILVA (MÉDICO VETERINÁRIO) / 4,5 DIÁRIAS / 
04/04/2022 a 08/04/2022.ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 783659
Portaria: 1831/2022 objetivo: realizar captura de morcegos hematófagos. 
Na oportunidade informamos também que será feito vigilância durante 
o dia, orientação técnica e a noite a atividade de captura de mh, fazendo 
com que a servidora fique mais de 6 h afastada da sede do município.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: ParagomiNas/Pa 
destino: ParagomiNas/Pa servidor: 55585935/ aNa claUdia dE soUZa 
BEZERRA  (AGENTE DE DEFESA AGROPECUÁRIA) / 1,5 DIÁRIA / 25/04/2022 
a 26/04/2022.ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 783660
Portaria: 1832/2022 objetivo: realizar inspeção física e sanitária em granjas 
para renovação de registro.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: tErra alta/Pa destino: saNta iZabEl do Pará/Pa servidor: 
54186951/ IDEVALDO ALVES COSTA (AUXILIAR DE CAMPO) / 4,5 DIÁRIAS / 
04/04/2022 a 08/04/2022.ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 783661
Portaria: 1803/2022 objetivo: realizar levantamento e detecção, em 17 
propriedades rurais de citros, tento em vista que a nossa meta semestral 
é de 36 propriedades monitoradas/detectadas, porexigência do maPa para 
manutenção da área livre de citros do oeste do Pará. Justifica-se diárias 
no mesmo local de origem em decorrência das propriedades distanciarem 
mais de 70km da sede do município. será 1/2 diária por dia, pois o ser-
vidor não pernoitará no local de destino.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: moNtE alEgrE/Pa destino: moNtE alEgrE /Pa 
Servidor: 54195804/IVONILSON FERREIRA DA SILVA (AGENTE DE DEFE-
SA AGROPECUÁRIA) / 2 DIÁRIAS / 11/04/2022 a 14/04/2022.Ordenador: 
Jamir JUNior ParagUassU macEdo.

Protocolo: 783662
Portaria: 1782/2022 objetivo: visitar aos escritórios com objetivo de 
reunir com os servidores sobre as novas estratégias para cumprir as metas 
dos Programas sanitários nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94, 
Art. 145/149. Origem: XINGUARA/PA Destino: BANNACH, CANAÃ DOS CA-
raJás, rio maria, saPUcaia/Pa servidor: 5946962/dEUsdEditE sEPti-
MIO RAMOS NETO (GERENTE) / 4,5 DIÁRIAS / 25/04/2022 a 29/04/2022. 
ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 783589

Portaria: 1781/2022 objetivo: realizar atividades técnicas acompanhan-
do o fEa no município. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: mUaNá/Pa destino: mUaNá/Pa servidor: 54187437/Nollar 
LIBERALI FILHO (AGENTE DE DEFESA AGROPECUÁRIA) / 4,5 DIÁRIAS / 
11/04/2022 a 15/04/2022.ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 783587
Portaria: 1786/2022 objetivo: dar continuidade ao saneamento de 
03 focos de aiE, cadastramento e recadastramento de propriedades no 
município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: bra-
SIL NOVO/PA Destino: MEDICILÂNDIA/PA Servidor: 54185761/ CELIJA-
NE DINIZ E SILVA (MÉDICO VETERINÁRIO) /3,5 DIÁRIAS / 11/04/2022 a 
14/04/2022.ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 783602
Portaria: 1817/2022 objetivo: realizar fiscalização da portaria 
1332/2020 em 10 propriedades produtoras de pimenta no município.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: marabá/Pa 
destino: Nova iPiXUNa/Pa servidor: 57223827/ aNdErsoN rocHa 
PINHEIRO (ENGENHEIRO AGRÔNOMO) / 4,5 DIÁRIAS / 25/04/2022 a 
29/04/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PimENtEl.

Protocolo: 783603
Portaria: 1815/2022 objetivo: realizar ações de controle da praga 
quarentenária Bactrocera carambola e (mosca da carambola) no município.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: bragaNÇa/
Pa destino: tracUatEUa/Pa servidor: 57227241/ lUiZ aUgUsto dos 
SANTOS PEREIRA FILHO (ENGENHEIRO AGRÔNOMO) / 0,5 DIÁRIA / 
18/04/2022 a 18/04/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PimENtEl.

Protocolo: 783597
Portaria: 1785/2022 objetivo: realizar busca a inadimplentes de bruce-
lose do município. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
bom JEsUs do tocaNtiNs/Pa destino: roNdoN do Pará/Pa servidor: 
5960831/SERGIO ATAIDE DOS SANTOS (FISCAL ESTADUAL AGROPECUÁ-
RIO - MÉDICO VETERINÁRIO) / 4,5 DIÁRIAS / 11/04/2022 a 15/04/2022.
ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 783598
Portaria: 1816/2022 objetivo: realizar fiscalização da portaria 
1332/2020 em 10 propriedades produtoras de pimenta no município.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: marabá/Pa des-
tino: Nova iPiXUNa/Pa servidor: 57189977/ EliaNa claUdia olivEira 
VIANA (FISCAL ESTADUAL AGROPECUÁRIO) / 4,5 DIÁRIAS / 25/04/2022 a 
29/04/2022. ordenador: lUcioNila PaNtoJa PimENtEl.

Protocolo: 783599
Portaria: 1814/2022 objetivo: realizar inspeção em 10 Propriedades 
produtoras de soja, da safra 2021/2022, no município de santarém/
Pa. meia diária por dia pois servidor não irá pernoitar.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: saNtarÉm/Pa destino: 
saNtarÉm/Pa servidor: 00010499/ clovis aNtoNio villacorta 
VASCONCELOS  (ENGENHEIRO AGRÔNOMO) / 2,5 DIÁRIAS / 25/04/2022 
a 29/04/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PimENtEl.

Protocolo: 783593
Portaria: 1783/2022 objetivo: realizar vigilância epidemiológica e 
registro inicial em granja avícola nos municípios.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: saNta iZabEl do Pará/Pa destino: bE-
NEvidEs, saNta bárbara do Pará/Pa servidor: 54187465 /marilia 
FERNANDES DE SOUSA (AGENTE FISCAL AGROPECUÁRIO) / 2,5 DIÁRIAS 
/ 11/04/2022 a 13/04/2022.ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 783594
Portaria: 1784/2022 Objetivo: Realizar fiscalização de estabelecimentos 
com pretensão de adesão sisbi-Poa nos municípios.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: bElÉm/Pa destino: PalEstiNa do 
PARÁ, SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA Servidor: 5898315/ ADRIELE 
CAROLINA FRANCO CARDOSO (GERENTE) / 2,5 DIÁRIAS / 11/04/2022 a 
13/04/2022.ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 783595
Portaria: 1820/2022 objetivo: realizar inspeções em propriedades 
com plantio de lavouras de abacaxi no município. meia diária por dia 
pois servidor não irá pernoitar.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: saNtarÉm/Pa destino: moJUi dos camPos/Pa 
Servidor: 8011389/ FERNANDO BENTES CORREA (AGENTE DE DEFESA 
AGROPECUÁRIA) / 2,5  DIÁRIAS / 25/04/2022 a 29/04/2022.Ordenador: 
lUcioNila PaNtoJa PimENtEl.

Protocolo: 783617
Portaria: 1819/2022 objetivo: realizar monitoramento de armadilhas 
da mosca da carambola no município.fundamento legal: lei 5.810/94 
Art. 145/149.Origem: CURRALINHO/PA Destino: SÃO SEBASTIÃO DA 
boa vista/Pa servidor: 5939070/ arNaldo PaNtoJa dos saNtos 
FILHO (AGENTE FISCAL AGROPECUÁRIO) / 1,5 DIÁRIA / 13/04/2022 a 
14/04/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PimENtEl.

Protocolo: 783612
Portaria: 1788/2022 objetivo: realizar vistoria técnica em estabeleci-
mento de abate registrado no serviço de inspeção Estadual.fundamento le-
gal: Lei 5.810/94, Art. 145/149. Origem: BELÉM/PA Destino: MÃE DO RIO/
Pa servidor: 55586575/marcos bRAGA ALVES (GERENTE) / 2,5 DIÁRIAS / 
06/04/2022 a 08/04/2022.ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 783613
Portaria: 1818/2022 objetivo: realizar ações de controle da praga 
quarentenária Bactrocera carambola e (mosca da carambola) no município.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: salvatErra/Pa 
destino: saNta crUZ do arari/Pa servidor: 5861608/ ival NaZarENo 
PORTAL DA COSTA (ENGENHEIRO AGRÔNOMO) / 2,5 DIÁRIAS / 11/04/2022 
a 13/04/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PimENtEl.

Protocolo: 783608
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Portaria: 1787/2022 objetivo: dar apoio administrativo na Ulsa de ou-
rilândia do Norte, para atendimento aos produtores rurais, na emissão de 
documentos oficiais e suporte ao SIAPEC no município.Fundamento Le-
gal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: BELÉM/PA Destino: OURILÂNDIA 
DO NORTE/PA Servidor: 55588072/ NELMA JAQUELINE BRITO DA PAIXÃO 
(ASSISTENTE ADMINISTRATIVO) /2 DIÁRIAS / 27/03/2022 a 28/03/2022.
ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 783610
Portaria: 1789/2022 objetivo: dar apoio no cumprimento das metas esti-
puladas pelo maPa e adEPara referente aos Programas sanitários de defesa 
animal no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: REDENÇÃO/PA Destino: CUMARU DO NORTE/PA Servidor: 54187010/ 
IZOMAR DE JESUS ALVES CALDAS (AUXILIAR DE CAMPO) / 3,5 DIÁRIAS 
/11/04/2022 a 14/04/2022.ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 783618
Portaria: 1821/2022 objetivo: realizar vistoria técnica em estabelecimentos 
processadores de polpa de frutas, achocolatado e farinha no município.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: tUcUrUÍ/Pa destino: 
PACAJÁ/PA Servidor: 6403712/ LORENA LIRA LEITE SABINO (FISCAL 
ESTADUAL AGROPECUÁRIO - ENGENHEIRO AGRÔNOMO) / 2,5 DIÁRIAS / 
26/04/2022 a 28/04/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PimENtEl.

Protocolo: 783620
Portaria: 1791/2022 objetivo: realizar visita inicial de propriedade ru-
ral, coleta de amostras em 06 (seis) propriedades rurais, somando um 
total de 26 equinos para coleta de amostra sanguínea (PESE), total de 06 
propriedades rurais para anemia e uma propriedade rural para mormo no 
município. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: moN-
tE alEgrE/Pa destino: alENQUEr/Pa servidor: rg 6881220 /stEfaNY 
LEONARA MEIRELES CORDEIRO (FISCAL ESTADUAL AGROPECUÁRIO - MÉ-
DICO VETERINÁRIO) / 4,5 DIÁRIAS / 11/04/2022 a 15/04/2022.Ordena-
dor: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 783626
Portaria: 1823/2022 objetivo: realizar fiscalização volante.fundamen-
to legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: igaraPÉ-aÇU/Pa destino: 
bragaNÇa, cacHoEira do Piriá, caPaNEma, dom ElisEU, saNta ma-
RIA DO PARÁ/PA Servidor: 541885631/ KID STELIO ALMEIDA (AGENTE 
DE DEFESA AGROPECUÁRIA) / 6,5 DIÁRIAS / 04/04/2022 a 10/04/2022.
ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 783627
Portaria: 1790/2022 objetivo: Prestar auxílio a servidora na continuidade ao 
saneamento de 06 focos de aiE, cadastramento e recadastramento de proprie-
dades no município. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
brasil Novo/Pa destino: brasil Novo/Pa servidor: 54187005/EriNaldo 
SILVA DOS SANTOS (AGENTE DE DEFESA AGROPECUÁRIA) / 4,5 DIÁRIAS 
/ 04/04/2022 a 08/04/2022.ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 783622
Portaria: 1822/2022 objetivo: realizar fiscalização em 05 
estabelecimentos comerciantes de agrotoXicos no município.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: vitÓria do 
XiNgU/Pa destino: sENador JosÉ PorfÍrio/Pa servidor: 5888158/ 
CASSIO POLLA (FISCAL ESTADUAL AGROPECUÁRIO) / 2,5 DIÁRIAS / 
11/04/2022 a 13/04/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PimENtEl.

Protocolo: 783623
Portaria: 1824/2022 objetivo: realizar fiscalização volante.fundamen-
to legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: tErra alta/Pa destino: 
bragaNÇa, cacHoEira do Piriá, caPaNEma, dom ElisEU, saNta ma-
RIA DO PARÁ/PA Servidor: 57223249/ DANIEL NUNES E SILVA (AGENTE 
DE DEFESA AGROPECUÁRIA) / 6,5 DIÁRIAS / 04/04/2022 a 10/04/2022. 
ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 783632
Portaria: 1792/2022 objetivo: dar apoio em visita inicial de propriedade 
rural, coleta de amostras em 06 (seis) propriedades rurais, somando um 
total de 26 equinos para coleta de amostra sanguínea (PESE), total de 06 
propriedades rurais para anemia e uma propriedade rural para mormo no 
município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149.origem: moN-
tE alEgrE/Pa destino: moNtE alEgrE/Pa.servidor: 54187164/HEldEr 
AFONSO DA SILVA (AUXILIAR DE CAMPO) / 4,5 DIÁRIA / 11/04/2022 a 
15/04/2022.ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 783633
Portaria: 1794/2022 objetivo: realizar fiscalização volante para coibir, 
o trânsito irregular de produtos e subprodutos de origem animal de ori-
gem animal.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: bE-
lÉm/Pa destino: bragaNÇa, cacHoEira do Piriá, caPaNEma, dom Eli-
sEU, saNta maria do Pará/Pa servidor: 54185743/ EltoN baNdEira 
TODA (MÉDICO VETERINÁRIO) / 6,5 DIÁRIAS / 04/04/2022 a 10/04/2022.
ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 783641
Portaria: 1825/2022 objetivo: realizar fiscalização volante.fundamen-
to legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: abaEtEtUba/Pa destino: 
bragaNÇa, cacHoEira do Piriá, caPaNEma, dom ElisEU, saNta ma-
ria do Pará/Pa servidor: 5906865/ gUstavo HUmbErto soUZa do 
AMARAL (FISCAL ESTADUAL AGROPECUÁRIO) / 6,5 DIÁRIAS / 04/04/2022 
a 10/04/2022. ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 783642
Portaria: 1826/2022 objetivo: realizar saneamento em propriedades 
focos de a.i.E, coleta de continuidade.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: marabá/Pa destino: itUPiraNga/Pa servidor: 
55588436/ RAIKA DIAS DA SILVA (MÉDICO VETERINÁRIO) / 2,5 DIÁRIAS 
/ 25/04/2022 a 27/04/2022.ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 783643

Portaria: 1795/2022 objetivo: acompanhar supervisão do PNsE/sfa/
Pa de acompanhamento in loco das ações de defesa animal executadas 
pelo svE.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: bElÉm/
Pa destino: altamira, aNaPU, goiaNÉsia do Pará, Novo rEPartimEN-
TO, TAILÂNDIA/PA Servidor: 57223380/ GLAUCY DOS SANTOS CARREI-
RA (FISCAL ESTADUAL AGROPECUÁRIO) / 4,5 DIÁRIAS / 29/03/2022 a 
02/04/2022.ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 783644
Portaria: 1793/2022 objetivo: realizar vigilância epidemiológica em 
propriedade de maior risco pertencente ao município de rondon, con-
troladas por Jacundá, realiza inspeção de pata e boca nas mesmas, ca-
dastramento e vigilância de suínos, cadastramento e vigilância de aves, 
cadastramento e vigilância de equídeos no município.fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: goiaNÉsia do Pará/Pa destino: 
roNdoN do Pará/Pa servidor: rg0179184520014/ roNilso dE soUsa 
DA SILVA (FISCAL ESTADUAL AGROPECUÁRIO - MÉDICO VETERINÁRIO) / 
4,5 diárias / 28/03/2022 a 01/04/2022.ordenador: JEffErsoN PiNto 
dE olivEira.

Protocolo: 783639
Portaria: 1827/2022 objetivo: Participar da reunião sobre sistema de 
informação Zoosanitária.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
Origem: BELÉM/PA Destino: SÃO LUÍS/MA Servidor: 57198212/ ANA PAU-
LA VILHENA BECKMAN PINHO (GERENTE) / 3,5 DIÁRIAS / 06/04/2022 a 
09/04/2022. ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 783646
Portaria: 1796/2022 Objetivo: Realizar fiscalização de estabelecimentos 
com pretensão de adesão sisbi-Poa. fundamento legal: lei 5.810/94 
Art. 145/149.Origem: BELÉM/PA Destino: PALESTINA DO PARÁ, SÃO DO-
miNgos do aragUaia/Pa servidor: 5689422/ moacir vascoNcElos 
BARBOSA FILHO (FISCAL ESTADUAL AGROPECUÁRIO - MÉDICO VETERI-
NÁRIO) / 2,5 DIÁRIAS / 11/04/2022 a 13/04/2022.Ordenador: JEFFERSON 
PiNto dE olivEira.

Protocolo: 783647
Portaria: 1849/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção de 
pragas da cultura dos citros.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: marabá/Pa destino: itUPiraNga/Pa servidor: 57189977/ Elia-
NA CLAUDIA OLIVEIRA VIANA (FISCAL ESTADUAL AGROPECUÁRIO) / 3,5 
diárias / 11/04/2022 a 14/04/2022. ordenador: Jamir JUNior Para-
gUassU macEdo.

Protocolo: 783744
Portaria: 1850/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção de pragas 
da cultura dos citros.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
marabá/Pa destino: itUPiraNga/Pa servidor: 57223827/ aNdErsoN 
ROCHA PINHEIRO (ENGENHEIRO AGRÔNOMO) / 3,5 DIÁRIAS / 11/04/2022 a 
14/04/2022.ordenador: Jamir JUNior ParagUassU macEdo.

Protocolo: 783749
Portaria: 1852/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção em 
Unidades Produtivas da alP do baixo amazonas. o servidor terá direito a 1 
diária pois se deslocará da sede do município para a localidade do km 11, 
com estradas de condições ruins e onde pernoitará nos dias da ação, con-
forme orientação Normativa n°001/agE/2008, art. 2.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: moNtE alEgrE/Pa destino: moNtE 
ALEGRE/PA Servidor: 5098149/ ROSENILDO SILVA DE ALMEIDA (AGENTE 
FISCAL AGROPECUÁRIO) / 2,5 DIÁRIAS / 12/04/2022 a 14/04/2022.Orde-
nador: Jamir JUNior ParagUassU macEdo.

Protocolo: 783761
Portaria: 1851/2022 objetivo: levantamento de detecção da mosca da 
Carambola.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: SÃO 
FRANCISCO DO PARÁ/PA Destino: IGARAPÉ-AÇU, MAGALHÃES BARATA, 
MARACANÃ/PA Servidor: 57223523/ SEBASTIAO CEZAR MENEZES DE 
BRITO (TÉCNICO AGRÍCOLA) / 2,5 DIÁRIAS / 12/04/2022 a 14/04/2022.
ordenador: Jamir JUNior ParagUassU macEdo.

Protocolo: 783756
Portaria: 1854/2022 objetivo: realizar laudos de vistoria para renovação 
de certificado de revendas.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.
Origem: REDENÇÃO/PA Destino: SANTA MARIA DAS BARREIRAS/PA 
Servidor: 5869684/ ADRA DAVID ANTONIO (ENGENHEIRO AGRÔNOMO) 
/ 1,5 diária / 04/04/2022 a 05/04/2022.ordenador: Jamir JUNior 
ParagUassU macEdo.

Protocolo: 783777
Portaria: 1856/2022 objetivo: realizar monitoramento em 05 
armadilhas JacKsoN no município.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: camEtá/Pa destino: limoEiro do aJUrU/Pa 
Servidor: 54197075/ LUZINAN DA CUNHA TOCANTINS  (AGENTE FISCAL 
AGROPECUÁRIO) / 1,5 DIÁRIA / 18/04/2022 a 19/04/2022.Ordenador: 
lUcioNila PaNtoJa PimENtEl.

Protocolo: 783787
Portaria: 1858/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção da 
mosca da carambola nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94, 
Art. 145/149. Origem: SÃO FÉLIX DO XINGU/PA Destino: ÁGUA AZUL 
DO NORTE, OURILÂNDIA DO NORTE, TUCUMÃ/PA Servidor: 5960829/ 
PAULO HENRIQUE SOARES SILVA (FISCAL ESTADUAL AGROPECUÁRIO 
- ENGENHEIRO AGRÔNOMO) / 1,5 DIÁRIA / 18/04/2022 a 19/04/2022.
ordenador: lUcioNila PaNtoJa PimENtEl.

Protocolo: 783802
Portaria: 1855/2022 objetivo: realizar, levantamento de detecção 
da murcha do fusarium foc r4t.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: oriXimiNá/Pa destino: faro, tErra saNta/Pa servi-
dor: 57220929/ CELSO ANDERSON BATISTA PEREIRA (AGENTE DE DEFE-
SA AGROPECUÁRIA) / 5,5 DIÁRIAS / 04/04/2022 a 09/04/2022.Ordena-
dor: Jamir JUNior ParagUassU macEdo.

Protocolo: 783784
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Portaria: 1857/2022 objetivo: acompanhar a gerente em sfX para ela-
boração do Plano de ação.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
Origem: ÁGUA AZUL DO NORTE/PA Destino: SÃO FÉLIX DO XINGU/PA 
Servidor: 57215404/ JULIMAR LIMA DE SOUSA (AUXILIAR DE CAMPO) / 
3,5 diárias / 11/04/2022 a 14/04/2022.ordenador: alEX fabiaNo dE 
almEida HagE.

Protocolo: 783791
Portaria: 1859/2022 objetivo: realizar ações de controle da praga 
quarentenária Bactrocera carambola e (mosca da carambola) no muni-
cípio.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: bragaNÇa/
Pa destino: visEU/Pa servidor: 57227241/ lUiZ aUgUsto dos saNtos 
PEREIRA FILHO (ENGENHEIRO AGRÔNOMO) / 1,5 DIÁRIA / 19/04/2022 a 
20/04/2022.ordenador: lUcioNila PaNtoJa PimENtEl.

Protocolo: 783808
Portaria: 1860/2022 objetivo: realizar o monitoramento de armadilhas 
de detecção da praga mosca da carambola, instaladas nos municípios.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: tErra alta/
PA Destino: CURUÇÁ, MARAPANIM, SÃO JOÃO DA PONTA/PA Servidor: 
57234482/ JANILSO NUNES E SILVA (AGENTE DE DEFESA AGROPECUÁRIA) 
/ 2,5 diárias / 18/04/2022 a 20/04/2022.ordenador: lUcioNila 
PaNtoJa PimENtEl.

Protocolo: 783817
Portaria: 1861/2022 objetivo: realizar entrega de material de 
escritório e limpeza em geral, envio e recebimento de documentos oficial 
da adEaPara.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
REDENÇÃO /PA Destino: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, PAU D`ARCO, SANTA 
maria das barrEiras, saNtaNa do aragUaia/Pa servidor: 54188564/ 
PAULO HENRIQUE LOBATO (TÉCNICO AGRÍCOLA) / 3,5 DIÁRIAS / 
11/04/2022 a 14/04/2022. ordenador: alEX fabiaNo dE almEida HagE.

Protocolo: 783825
Portaria: 1864/2022 objetivo: realizar, levantamento de detecção da 
moniliase em cupuaçu e demais hospedeiros e, levantamento de rota de 
risco da praga no município. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: tErra saNta/Pa destino: faro/Pa servidor: 8400829/ Urba-
NO REPOLHO FILHO (TÉCNICO AGRÍCOLA) / 2,5 DIÁRIAS / 31/03/2022 a 
02/04/2022. ordenador: lUcioNila PaNtoJa PimENtEl.

Protocolo: 783891
Portaria: 1865/2022 Objetivo: Realizar vacinação assistida, fiscalizada e 
agulha oficial em 10 propriedades no município, referente a campanha de 
vacinação contra Febre Aftosa a 1ª etapa de 2022. Devido a distância da 
comunidade e deslocamento que e feito por embarcação fluvial, faz neces-
sário a permanência dos servidores no local, para realização da vacinação 
agulha oficial das propriedades, todas as propriedades fazem transito entre 
Pará e amazonas sendo de alto risco.  fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: tErra saNta/Pa destino: tErra saNta /Pa servidor: 
8400829/ URBANO REPOLHO FILHO (TÉCNICO AGRÍCOLA) / 4,5 DIÁRIAS 
/ 04/04/2022 a 08/04/2022. ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira

Protocolo: 783899
Portaria 1862/2021 objetivo: realizar atividade de atendimento á noti-
ficação de suspeita de doença nervosa no município.Fundamento Legal: Lei 
5.810/94 Art. 145/149.Origem: OURILÂNDIA DO NORTE/PA Destino: OU-
RILÂNDIA DO NORTE/PA Servidor: 572220066/ JOELMA MARIANO DA PAI-
XÃO (MÉDICO VETERINÁRIO) / 0,5 DIÁRIA / 28/03/2022 a 28/03/2022.
ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 783836
Portaria: 1863/2022 objetivo: dar apoio administrativo na Ulsa de 
ourilândia do Norte, para atendimento ao produtor rural, na emissão de 
documentos oficiais e suporte no SIAPEC.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 
Art. 145/149.Origem: BELÉM/PA Destino: OURILÂNDIA DO NORTE/PA 
Servidor: 57190338/ CARLOS ALBERTO DE SOUZA MELO (ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO) / 13,5 DIÁRIAS / 03/04/2022 a 16/04/2022.Ordenador: 
JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 783843
Portaria: 1866/2022 objetivo: realizar atualizações e ou regularizações 
dos cadastros da região de fronteira do Pará com o amazonas no muni-
cípio.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: JUrUti/Pa 
destino: JUrUti/Pa servidor: 5870968/ rogErio dE figUEirEdo PEs-
SOA (FISCAL ESTADUAL AGROPECUÁRIO) / 5,5 DIÁRIAS / 21/03/2022 a 
26/03/2022.ordenador: JEffErsoN PiNto dE olivEira.

Protocolo: 783919

t.
.

TORNAR SEM EFEITO
.

TORNAR SEM EFEITO a portaria 1659/2022, publicada dia 08 de abril 
de 2022, que concedeu Diária ao servidor (a) MARCOS NASCIMENTO MOU-
RA (FISCAL ESTADUAL AGROPECUÁRIO) Matrícula 57190367/. Ordenador: 
alEX fabiaNo dE almEida HagE.

Protocolo: 783584

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 0203/2022 – 11.04.2022   
o PrEsidENtE Em EXErcÍcio da EmatEr-Pa, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas,rEsolvE:
E X o N E r a r, a contar de 12.04.2022, rENato frEirE da silva da 
LUIZA- Matrícula nº 5945682/2, do Cargo de Emprego de Confiança lll.
PaUlo aUgUsto lobato da silva – Presidente em exercício 

                   Protocolo: 784080

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA DE DIARIA Nº051/2022;bENEficiário:glaUbEr 
FLORENCIO DA CUNHA;MATRÍCULA 57175853/1;FUNÇÃO:EMPREGO DE 
coNfiaNÇa iii;obJEtivo:ParticiPar como aPoio admiNistrativo 
NA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
E REUNIÃO DE GESTORES COM A PARTICIPAÇÃO DE COORDENADORES, 
assEssorEs, sUPErvisorEs E rEsPoNsávEis Por UNidadE 
ADMINISTRATIVA DOS ESREG DE CASTANHAL, CAPANEMA, ILHAS E SÃO 
MIGUEL DO GUAMA;Nº DE DIÁRIAS:1,5(UMA E MEIA);PERÍODO:13 Á 
14.04.2022:dEstiNo :bragaNÇa;ordENador dE dEsPEsa:PaUlo 
aUgUsto lobato da silva.

Protocolo: 783592
PORTARIA DE DIARIA Nº052/2022;bENEficiária:marialva 
SOUSA COSTA;MATRÍCULA 57200412/1;FUNÇÃO:COORDENADORA 
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS;OBJETIVO:PARTICIPAR COMO APOIO 
ADMINISTRATIVO NA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO E REUNIÃO DE GESTORES COM A PARTICIPAÇÃO DE 
coordENadorEs, assEssorEs, sUPErvisorEs E rEsPoNsávEis Por 
UNidadE admiNistrativa dos EsrEg dE castaNHal, caPaNEma, ilHas 
E SÃO MIGUEL DO GUAMA;Nº DE DIÁRIAS:1,5(UMA E MEIA);PERÍODO:13 
á 14.04.2022:dEstiNo:bragaNÇa;ordENador dE dEsPEsa:PaUlo 
aUgUsto lobato da silva.

Protocolo: 783600
PORTARIA DE DIARIA Nº052/2022;bENEficiário:robErto EisaKU 
SUAMI;MATRÍCULA 57200406/1;FUNÇÃO:ASSESSOR PARA ASSUNTOS 
dE aUditagEm;obJEtivo:ParticiPar como aPoio admiNistrativo 
NA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
E REUNIÃO DE GESTORES COM A PARTICIPAÇÃO DE COORDENADORES, 
assEssorEs, sUPErvisorEs E rEsPoNsávEis Por UNidadE 
ADMINISTRATIVA DOS ESREG DE CASTANHAL, CAPANEMA, ILHAS E SÃO 
MIGUEL DO GUAMA;Nº DE DIÁRIAS:1,5(UMA E MEIA);PERÍODO:13 Á 
14.04.2022 :dEstiNo:bragaNÇa;ordENador dE dEsPEsa:PaUlo 
aUgUsto lobato da silva.

Protocolo: 783670
PORTARIA DE DIARIA Nº057/2022;bENEficiária:rafaEla 
RIOS ALVES LEITE ;MATRÍCULA: 5938154/1 ;FUNÇÃO:ASSESSORA 
JUrÍdica;obJEtivo:ParticiPar como aPoio admiNistrativo Na 
6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E 
REUNIÃO DE GESTORES COM A PARTICIPAÇÃO DE COORDENADORES, 
assEssorEs, sUPErvisorEs E rEsPoNsávEis Por UNidadE 
ADMINISTRATIVA DOS ESREG DE CASTANHAL, CAPANEMA, ILHAS E SÃO 
MIGUEL DO GUAMA;Nº DE DIÁRIAS:1,5(UMA E MEIA);PERÍODO:13 Á 
14.04.2022: dEstiNo:bragaNÇa ;ordENador dE dEsPEsa:PaUlo 
aUgUsto lobato da silva.

Protocolo: 784072
PORTARIA DE DIARIA Nº056/2022;bENEficiário:PaUlo aUgUsto 
LOBATO DA SILVA ;MATRÍCULA: 5533953 ;FUNÇÃO:PRESIDENTE EM 
EXErcÍcio;obJEtivo:ParticiPar como aPoio admiNistrativo Na 
6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E 
REUNIÃO DE GEstorES COM A PARTICIPAÇÃO DE COORDENADORES, 
assEssorEs, sUPErvisorEs E rEsPoNsávEis Por UNidadE 
admiNistrativa dos ESREG DE CASTANHAL, CAPANEMA, ILHAS E SÃO 
migUEl do gUAMA;Nº DE DIÁRIAS:1,5(UMA E MEIA);PERÍODO:13 Á 
14.04.2022: dEstiNo:bragaNÇa ;ordENador dE dEsPEsa:KEimENsoN 
brito NascimENto.

Protocolo: 784049
PORTARIA DE DIARIA Nº055/2022;bENEficiária:diNildE 
RIBEIRO SERRÃO;MATRÍCULA 5585996 ;FUNÇÃO:ENGENHEIRA 
florEstal;obJEtivo:ParticiPar como aPoio admiNistrativo Na 
6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E 
REUNIÃO DE GESTORES COM A PARTICIPAÇÃO DE COORDENADORES, 
assEssorEs, sUPErvisorEs E rEsPoNsávEis Por UNidadE 
admiNistrativa dos ESREG DE CASTANHAL, CAPANEMA, ILHAS E SÃO 
MIGUEL DO GUAMA;Nº DE DIÁRIAS:1,5(UMA E MEIA);PERÍODO:13 Á 
14.04.2022: dEstiNo:bragaNÇa ;ordENador dE dEsPEsa:PaUlo 
aUgUsto lobato da silva.

Protocolo: 783816
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PORTARIA DE DIARIA Nº053/2022;bENEficiário:vEloso JUNior 
ABREU FIGUEIREDO; MATRÍCULA:7565519/2;FUNÇÃO:ASSISTENTE 
DE ADMINISTRAÇÃO ;OBJETIVO:COBERTURA FOTOJORNALISTICA DA 
6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E 
REUNIÃO DE GESTORES COM A PARTICIPAÇÃO DE COORDENADORES, 
assEssorEs, sUPErvisorEs E rEsPoNsávEis Por UNidadE 
ADMINISTRATIVA DOS ESREG DE CASTANHAL, CAPANEMA, ILHAS E SÃO 
MIGUEL DO GUAMA;Nº DE DIÁRIAS:1,5(UMA E MEIA);PERÍODO:13 Á 
14.04.2022 :dEstiNo:bragaNÇa;ordENador dE dEsPEsa:PaUlo 
aUgUsto lobato da silva.

Protocolo: 783809
PORTARIA DE DIÁRIA Nº 001/2022:bENEficiário: ricardo da sil-
va frEirE; mat: 55585955; função: Extensionista rural i; Programa: 
1491;ProJEto-atividadE: 8711; foNtE: 0101006357; obJ: Participar 
da 6ª Reunião Extraord do Conselho de Administração. MUNICIPIO: Bra-
gança;Elemento de Despesa: 339014 R$356,07 (1,5 Diária). Período: 13 e 
14 de abril. ordENador dE dEsPEsas:osvaldo viEira romário

Protocolo: 784155

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO 
AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

.

.

.

PORTARIA

REMOÇÃO DE SERVIDOR
PORTARIA Nº 00627/2022-SAGAT/SEMAS, DE 07.04.2022

servidora: NaZarE aJUricaba mUNiZ viaNa   
matrícula: 5167299/1
cargo: Engenheiro Químico
da: diretoria de licenciamento ambiental – dla/gEiNd
Para: diretoria de gestão dos Núcleos regionais de regularidade ambien-
tal – diNUrE
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos, a contar de 01/04/2022.
HUgo YUtaKa sUENaga
secretário adjunto de gestão administrativa e tecnologias

Protocolo: 783698
PORTARIA Nº 651, DE 11 DE ABRIL DE 2022

cria o grupo de trabalho do Plano Estadual de bioeconomia – gt-Planbio, 
no âmbito da secretaria de Estado de meio ambiente e sustentabilidade 
do Pará (SEMAS).
o sEcrEtário dE Estado dE mEio ambiENtE E sUstENtabilidadE do 
Estado do Pará no uso de suas competências que lhe são conferidas o 
art. 138, parágrafo único, inciso ii da constituição do Estado do Pará c/c 
os arts. 8º e 12 do decreto Estadual nº 1.943, de 21 de outubro de 2021 
e, considerando o Edital de chamamento Público nº 03/2021 para convo-
cação de representações do setor público e privado, terceiro setor, institui-
ções de pesquisa e organizações de representantes indígenas, quilombolas 
e povos e comunidades tradicionais interessadas em participar de forma 
colaborativa em grupo de trabalho para elaboração do Plano Estadual de 
bioeconomia, conforme informações constantes no Processo administrati-
vo Eletrônico nº 2021/1338456;
rEsolvE: 
art.1º fica criado o grupo de trabalho do Plano Estadual de bioeconomia 
– gt-Planbio, no âmbito da secretaria de Estado de meio ambiente e sus-
tentabilidade do Pará (SEMAS).
Parágrafo único. o gt-Planbio tem por objetivo elaborar o Plano Estadual 
de bioeconomia – Planbio, que observará os princípios, diretrizes e objeti-
vos estabelecidos pela lei Estadual nº 9.048, de 29 de abril de 2020. 
art. 2º o gt-Planbio será composto pelos órgãos e entidades abaixo rela-
cionados e representadas pelos seguintes membros:
i - Órgãos e entidades públicas:
a) SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 
DO PARÁ (SEMAS)
camille bendahan bemerguy e camilla Penna de miranda figueiredo.
b) SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PARÁ (SEFA)
raimundo augusto cardoso de miranda.
c) SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA 
PESCA DO PARÁ (SEDAP)
Heloísa Helena batista de figueiredo.
d) SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR, PRO-
FISSIONAL E TECNOLOGIA (SECTET)
Edilza Joana oliveira fontes.
e) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, MINERAÇÃO E 
ENERGIA DO ESTADO DO PARÁ (SEDEME)
Zuleide rafaela Pimentel barata.
f) SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ (SECOM)
aline roberta saavedra da silva lobato.
g) SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO ESTADO DO PARÁ (SETUR)
márcia ingrid ferreira Nunes.
h) SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DO PARÁ (SECULT)
bruno chagas da silva rodrigues ferreira.
i) SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO (SEPLAD) 
Brenda Raffy Carneiro Maraday.

j) INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE 
DO ESTADO DO PARÁ (IDEFLOR-BIO)
gracialda costa ferreira.
k) FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO A ESTUDOS E PESQUISA (FAPESPA)
marcos otávio ferreira de lemos.
ii - setor privado:
a) CELO DE BONSTATO KAJ KONSERVADO S.A. (CBKK)
marcello silva do amaral brito.
b) CEDROS CARAJÁS GESTÃO AMBIENTAL E ENGENHARIA RURAL LTDA.
raab silva Noleto.
c) ESTUÁRIO SERVIÇOS LTDA.
carlos augusto Pantoja ramos.
d) GO HEALTH FOOD LTDA.
rafael batista tamanho.
e) LIBRA CONSULTORIA EM PUBLICIDADE - ME
bernardo magalhães aquino.
f) MASTER IDEIAS E SERVIÇOS LTDA.
marilda moreira brasileiro rios.
g) NATURA & CO
renata silva cunha.
h) PEABIRU COMÉRCIO DE PRODUTOS DA FLORESTA LTDA.
flora bittencourt lima.
i) ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS FLORESTAIS
daniel bentes de melo.
j) ASSOCIAÇÃO DAS INDÚSTRIAS EXPORTADORAS DE MADEIRAS DO ES-
TADO DO PARÁ (AIMEX)
Eduardo araújo de souza leão.
k) COOPERATIVA DOS EXTRATIVISTAS DA FLONA DE CARAJÁS (COEX-CARAJÁS) 
ana Paula ferreira Nascimento.
l) MOVIMENTO DOS PESCADORES E PESCADORAS ARTESANAIS DO OESTE 
DO PARÁ E BAIXO AMAZONAS (MOPEBAM)
manoel Pinheiro dos santos.
iii - terceiro setor:
a) CÁRITAS BRASILEIRA REGIONAL NORTE II
maria ivanilde silva da silva.
b) REDE DE COOPERAÇÃO PARA SUSTENTABILIDADE (CATALISA)
gilson barbosa de lima.
c) THE NATURE CONSERVANCY DO BRASIL (TNC)
teresa cristina moreira.
d) INSTITUTO ESCOLHAS
Jaqueline da luz ferreira.
e) INSTITUTO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO DO BRASIL
manuel almeida amaral Neto.
f) INSTITUTO PEABIRU
manoel rodrigues Potiguar.
g) INSTITUTO DE PESQUISA AMBIENTAL DA AMAZÔNIA (IPAM)
Edivan da silva carvalho.
h) INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL 
fabíola andressa moreira e silva.
i) SOCIEDADE PARA PESQUISA E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE (SAPOPEMA)
Poliane batista da silva.
iv - organizações representantes de Povos indígenas, Quilombolas e co-
munidades tradicionais
a) CONSELHO NACIONAL DAS POPULAÇÕES EXTRATIVISTAS (CNS)
José ivanildo gama brilhante.
b) FEDERAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES E COMUNIDADES TRADICIONAIS DA 
floNa do taPaJÓs
adailson Pereira Paz.
c) FEDERAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS DO ESTADO DO PARÁ (FEPIPA)
ronaldo Nunes ramos.
d) BA-Y COOPERATIVA DE PRODUTOS DA FLORESTA
casio trajano da luz.
v - instituições de Pesquisa
a) UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ (UFOPA)
Kariane mendes Nunes.
b) EMBRAPA AMAZÔNIA ORIENTAL 
Walkimário de Paulo lemos.
c) UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO PARÁ (UFPA)
francisco de assis costa.
d) MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI (MPEG)
ana luisa albernaz.
art.3º a coordenação do gt- Planbio será exercida pela secretaria de Estado 
de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (SEMAS), a quem compete:
i – coordenar as atividades do grupo de trabalho para cumprimento de 
suas atribuições;
ii – elaborar a pauta das reuniões;
iii – convocar e presidir as reuniões;
iv – solicitar a designação ou destituição de membro do gt;
v – registrar a frequência dos membros nas reuniões;
vi – elaborar, de forma sintetizada, a ata de cada reunião;
VII – elaborar relatório final do Plano Estadual de Bioeconomia; e
viii – encaminhar o Plano Estadual de bioeconomia à Presidência do co-
mitê gestor do sistema Estadual sobre mudanças climáticas – cogEs-
clima, para o cumprimento do disposto no art. 11 do decreto nº1.943, de 
21 de outubro de 2021; e
iX - praticar os demais atos necessários ao cumprimento do objeto do 
gt-Planbio.
§1º As reuniões deverão ocorrer, no mínimo, 01 (uma) vez por mês e po-
derão 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.
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§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 elaboração do Plano 
Estadual de bioeconomia – Planbio.
§4º As atas sintetizadas serão enviados, no prazo máximo de 10 (dez) dias 
úteis, contados da reunião, aos membros do gt-Planbio, para, querendo, 
proporem, em igual prazo, a complementação das informações, as quais 
serão avaliadas pela Coordenação do GT e poderão compor o relatório final 
de que trata o inciso vii.
art.4º a coordenação do gt-Plabio poderá substituir o membro cuja fre-
quência seja inferior a 50% (cinquenta por cento) do total de reuniões.
art.5º a comunicação entre seus membros da comissão ocorrerão, prefe-
rencialmente, por meio do correio eletrônico institucional.
art.6º as atividades exercidas pelos membros do gt- Planbio, serão con-
sideradas como exercício efetivo de suas funções institucionais, de caráter 
relevante, não remunerada.
art. 7º a vigência desta Portaria terminará com a expiração do prazo de 
180 (cento e oitenta dias), a contar da data de sua publicação.
art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 05 de abril de 2022.
belém, 11 de abril de 2022.JosÉ maUro dE lima o’ dE almEida 
secretário de Estado de meio ambiente e sustentabilidade 
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DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO
.

PORTARIA Nº 00649/2022 - GAB/SEMAS
a diretora de gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas de acordo com a Portaria Nº 0421, de 05 de abril de 
2021 - gab/sEmas, publicada no doE n° 34.544, de 07 de abril de 2021.
considerando as informações constantes nos autos do Processo PaE n° 
2022/60767 - sEmas/Pa
rEsolvE:
I – DESIGNAR, para atuar como fiscais do Contrato nº 019/2022- SEMAS/
Pa, celebrado entre a sEcrEtaria dE Estado dE mEio ambiENtE E sUs-
tENtabilidadE - sEmas/Pa e a empresa lidEr NotEbooKs comEr-
cio E sErvicos ltda, os servidores: tHiEgo gEorgE da cUNHa Nacif, 
matrícula nº 57174061/2 como fiscal Titular e LUIZ ALFREDO FRANCO 
PINHEIRO, matrícula nº 5888701/5 como fiscal Suplente, a contar da data 
da assinatura do contrato em 08 de abril 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,11 de abril de 2022.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE E cUmPra-sE.
lÍlia marcia ramos rEis
diretora de gestão administrativa e financeira

Protocolo: 783902

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 27.101.18.122.1297.8339.31.90.04
AUTORIZAÇÃO: PROCESSO 2021/1022714-SEMAS
PErÍodo: 12/04/2022 a 11/04/2023
FUNÇÃO: TÉCNICO EM GESTÃO DE INFORMÁTICA – Ciência da Computação
sErvidor: rEiNaldo boUlHosa ramos da silva JUNior
FUNÇÃO: TÉCNICO EM GESTÃO DE INFORMÁTICA – Sistema de Informação
sErvidor: lUaNNa viaNa araÚJo Jardim
PErÍodo: 15/04/2022 a 14/04/2023
FUNÇÃO: TÉCNICO EM GESTÃO DE MEIO AMBIENTE-Agronomia/FISCAL
sErvidorEs:
carla vaNEssa borgEs castro
tamirEs borgEs dE olivEira
moNiQUE bEZErra NascimENto
sUElEN caroliNE almEida araUJo
FUNÇÃO: TÉCNICO EM GESTÃO DE MEIO AMBIENTE-Ciências Biológicas / FISCAL
sErvidorEs:
adriaNa figUEirEdo foNsEca
cristiaNE do socorro ramos
FUNÇÃO: TÉCNICO EM GESTÃO DE MEIO AMBIENTE-Engenharia Florestal / FISCAL
sErvidorEs:
JosilENE do carmo mEscoUto dE soUsa
dEsirÉE aNtÉia JastEs fErNaNdEs
sUEllEN damascENo WaNZElEr cavalcaNtE
Williams dias dE olivEira
FUNÇÃO: TÉCNICO EM GESTÃO DE MEIO AMBIENTE-Geologia / FISCAL
sErvidor: vaNEssa PiNHEiro castElo
FUNÇÃO: TÉCNICO EM GESTÃO PÚBLIA-Ciências Econômicas
sErvidor: tatYlENE do socorro camPos frEirE morEira
ordENador: lilia márcia ramos rEis / diretora de gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 776946
TERMO ADITIVO A CONTRATO

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 27.101.18.122.1297.8339.31.90.04
AUTORIZAÇÃO: PROCESSO 2022/61335-SEMAS
ordENador: lilia márcia ramos rEis-diretora de gestão administra-
tiva e financeira
PErÍodo: 13/04/2022 a 31/03/2023

FUNÇÃO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
sErvidorEs:
alYssa dE soUsa ribEiro
amaNda alvEs fErrEira mElo
aNa maria EsPiNdola silva
aNtoNio lEitE da silva JUNior
bErNardo clEo PiNto dE aviZ
caio cEsar carmo barros
carlos EdUardo dE olivEira madUrEira
clEfEa corrEa PacHEco
cristiaNo da silva morais
EliZabEtH fortUNato bENtivi gomEs
fraNcisca daYsE lima dE araUJo
JaNaiNa dE fatima da silva gUsmao
JEssica tamilEs aNdradE dE soUZa
JocilEY rodrigUEs dE soUZa
JosElia Patricia figUEirEdo dE araUJo
JUliEt marQUEs dE matos
Karla marQUEs simoNEtti
KEliaNE saNcHEs barros
lEiliaNE adriaNa sa araUJo
lEoNtiNa dE cassia coElHo gUEdEs albUQUErQUE
lEticia abrEU da silva
lorENa fErrEira foNtEs
lUciaNa moNtEiro moNtEiro
maria ZUila NovaEs fUrtado
Patricia biaNca gomEs sodrE
rafaEla mENEZEs barbosa
rita dE cassia costa mElo dE soUZa
sHEYla rEgiNa barbosa da silva
sirlEidE rodrigUEs fErrEira
stHEfaNiE talita barbosa do NascimENto
tamara roQUE dE barros
tamirEs NaYara rEis dos saNtos
taNia maria braZao E silva tavarEs
viNiciUs mEdEiros fErrEira
FUNÇÃO: TÉCNICO EM GESTÃO DE INFORMÁTICA-Ciência da Computação
sErvidor: daNiEl alvEs dE araUJo
FUNÇÃO: TÉCNICO EM GESTÃO DE MEIO AMBIENTE-Agronomia
sErvidorEs:
alvadir tavarEs dE olivEira
maria NaZarE PiNto
marQUivaNia alvEs saNtos
NElma saNtos amorim dos saNtos
rafaEl milHomENs NogUEira
rENata loPEs dE HolaNda
tHiago PaiXao da silva
vEra lUcia boff
FUNÇÃO: TÉCNICO EM GESTÃO DE MEIO AMBIENTE-Agronomia/FISCAL
sErvidorEs:
aNa claUdia moraEs E silva
aNa PaUla magNo do amaral
aNdrEia lUciaNa martiNs saldaNHa
brUNNo dos saNtos fErNaNdEs
claUdio HaYdEmar dE olivEira ramos
dENis dE PiNHo soUsa
dEYsE JacQUEliNE da PaiXao malcHEr
fabricio darlEY PaiXao fErNaNdEs
JEffErsoN salvador lima PadilHa da silva
liliaN coNcEicao tavarEs
lYEgE viEira da coNcEicao
PatricK diNiZ alvEs QUiNtEla
roNald WHENdErsoN ribEiro da costa
taNicE da silva agUiar
FUNÇÃO: TÉCNICO EM GESTÃO DE MEIO AMBIENTE-Ciências Ambientais
sErvidorEs:
daNiEllE do socorro NUNEs camPiNas
dENilsoN frEitas almEida
FUNÇÃO: TÉCNICO EM GESTÃO DE MEIO AMBIENTE-Ciências Biológicas
sErvidorEs:
alEXaNdrE fEliPE raimUNdo missassi
aNa cassia mEdEiros araUJo
EldiaNNE morEira dE lima
ElENa almEida dE carvalHo
fabricio simoEs corrEa
FUNÇÃO: TÉCNICO EM GESTÃO DE MEIO AMBIENTE-Ciências Sociais
sErvidorEs:
albErto lUiZ tEiXEira da silva
fabricio dias da rocHa
flaviaNo robErto viEira NEto
marcia maria PENalbEr dE mENEZEs
saNdra PErEira PalHEta
FUNÇÃO: TÉCNICO EM GESTÃO DE MEIO AMBIENTE-Engenharia Civil
sErvidorEs:
carlos gilmar NascimENto fUrtado
fEliPE mEirElEs tEobaldo
JEaN PErEira cavalcaNtE
Wladimir rafaEl dE matos lamarao
FUNÇÃO: TÉCNICO EM GESTÃO DE MEIO AMBIENTE-Engenharia Ambiental
sErvidorEs:
amaNda gama rosa
aNa caroliNa saNta rosa dE soUsa
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aNa laUra PiNHEiro rUivo moNtEiro
clisia raYaNa miraNda dUartE
daNiEl braga samPaio coElHo dE soUZa
daNiEllE dE lima farias
EriKa aliNNE camPos vEloso
lUcio cardoso dE mEdEiros filHo
Patricia dE olivEira ribEiro
robErta dE aZEvEdo PErEira
tHalEs dE soUZa garcia
tHiago colarEs miraNda
tHiago JosE costa da costa
FUNÇÃO: TÉCNICO EM GESTÃO DE MEIO AMBIENTE-Engenharia Ambiental/FISCAL
sErvidorEs:
amaNda da costa moUra
aNdrEa maria dE araUJo
brENdo lUiZ araUJo alvEs
brUNo frias caraciolo
dENilcE da silva olivEira
fEliPE ramoN lEss
fiamma bUcHiNgEr alvEs
HEllEm cristiNa tEiXEira rodrigUEs
HUgo dElEoN dos saNtos dias
JosE ariocKs dE lacErda
larissa Priscila silva matsUra
Pablo fErNaNdEs botElHo
PiErrE sabba dE mElo caldas
vErENa lUcia soUsa corrEa
WilsoN lobato moNtEiro JUNior
FUNÇÃO: TÉCNICO EM GESTÃO DE MEIO AMBIENTE-Engenharia Cartográfica 
sErvidorEs:
adlEr HENriQUE rodrigUEs alvEs
dEboraH rodrigUEs barros
gilvaNdro favacHo amoras JUNior
iNgridis caroliNa dE araUJo corrEa
KEllY aragao do amaral
laYsE PErEira favacHo da rocHa
marcUs viNiciUs silva da silva
micHElE tEiXEira moUtiNHo
miltoN vaZ da silva JUNior
Priscila motta gadElHa silva
rafaEl mENdoNca moUra dE soUZa
WElliNgtoN WagNEr NUNEs dE abrEU
FUNÇÃO: TÉCNICO EM GESTÃO DE MEIO AMBIENTE-Engenharia de Minas 
sErvidor: tadEU soUZa PErEira
FUNÇÃO: TÉCNICO EM GESTÃO DE MEIO AMBIENTE-Engenharia de Pesca 
sErvidorEs:
adaUto dos saNtos mEllo filHo
fErNaNda morais HENriQUEs
valEria amaral dos saNtos
FUNÇÃO: TÉCNICO EM GESTÃO DE MEIO AMBIENTE-Engenharia Florestal
sErvidorEs:
aliNE gomEs da costa
aNa cEcilia NascimENto viaNa
aNa PaUla dE almEida ribEiro
aNdrE soUsa dos saNtos
carlos cristiaNo cHavEs araNHa
davi goNcalvEs PiNto
daYsE goNZaga braga
fErNaNda braga tEiXEira
JEssica saraiva da costa
Joao aNtoNio do carmo soUsa JUNior
JUliaNa tamYrEs viNHoltE do rEgo
JUlYaNNa gabrYEla da silva batista
liNdirairY saNtos da silva
lUaN fEliPE fEitosa da silva
maria clEsE alvEs da silva
marilENE olga dos saNtos silva
moNica martiNs vaZ do mar
PaUla fraNcYNEtH NascimENto silva dE moraEs
rodrigo dos saNtos lima
rodrigo PiNto cHavEs
stEPHaNE HaYara silva agUiar
sUElEN mElo dE olivEira
taNia dos saNtos da silva
vErissimo cEsar soUsa da silvaorEs:
FUNÇÃO: TÉCNICO EM GESTÃO DE MEIO AMBIENTE-Engenharia Florestal/FISCAL
sErvidorEs:
adriElE racHor tagliEbEr
alEXaNdrE NaHUm saNtos
aNdrEZZa lorENa QUEiroZ PamPloNa
aNtoNio rENaN salEs dE castro
biaNca cHavEs marcUartU
daNiEla costa lEal
EUclidEs figUErEdo foNsEca
gUstavo airEs sarmaNHo
HEldEr costa silva
HEllEN KrisNa da silva rios
lEila cristiNa d olivEira costa rEiNoso
lUciaNo macHado dos saNtos

Natalia ribEiro bassi
PamEla daNiElY dos saNtos ribEiro
raissa da silva loPEs
raQUEl da silva baNdEira
WilsoN JosE dias dE olivEira
Yasmim dE aNdradE ramos
FUNÇÃO: TÉCNICO EM GESTÃO DE MEIO AMBIENTE-Engenharia Química
sErvidorEs:
ElZa braNdao saNtaNa
lUaN lima coElHo olivEira
FUNÇÃO: TÉCNICO EM GESTÃO DE MEIO AMBIENTE-Engenharia Sanitária
sErvidorEs:
amaNda NErY castElo braNco
aNa rosa bEZErra cardoso
brUNa robErta PErEira lira
lorENa araUJo dUraNs
lUciaNa otoNi dE soUZa
rafaElla loUZEiro braga
rogErio dE soUZa agUiar
romUlo HENriQUE alvarada fErrEira
vaNia carla dias martiNs
YasmiN EmaNUEllE saNtos PErEira dE lima
FUNÇÃO: TÉCNICO EM GESTÃO DE MEIO AMBIENTE-Geografia
sErvidorEs:
assUcENa da coNcEicao martiNs lEbrE
clEYtoN da silva amiN
daNiEl lamEla abUd
EdiaNa maria silva dE aNdradE
larissE fErNaNda PErEira dE soUZa
rafaEl mElo dE brito
rafaEl mElo marQUEs
sErgio lUis barbosa da silva
tHaYssa cristiNa saNtos dE soUsa
FUNÇÃO: TÉCNICO EM GESTÃO DE MEIO AMBIENTE-Geografia/FISCAL
sErvidorEs:
aNa marcEla alvEs dos saNtos
Edivaldo NEvEs fErrEira
fabio bENtEs PiNHEiro
igor PErEira diNiZ
JorgE rafaEl amaral alENcar
JosE carlos silva tEiXEira
maria odilENE miraNda do carmo
FUNÇÃO: TÉCNICO EM GESTÃO DE MEIO AMBIENTE-Geologia
sErvidorEs:
HiENNE daNiEllE gomEs tEiXEira
livia bEatriZ olivEira fErrEira
lUaN alEXaNdrE martiNs dE soUsa
PaUlo robErto soarEs rodrigUEs
YUri dE aviZ soarEs
FUNÇÃO: TÉCNICO EM GESTÃO DE MEIO AMBIENTE-Química Industrial
sErvidorEs:
clEisE cordEiro da crUZ
Natalia dE farias silva
rosEmarY EliZabEtH Passos martiNs soUsa
FUNÇÃO: TÉCNICO EM GESTÃO DE MEIO AMBIENTE-Tecnólogo em Geoprocessamento
sErvidorEs:
marcio robErto saNtos dE carvalHo
rENata baliEiro loPEs
FUNÇÃO: TÉCNICO EM GESTÃO DE MEIO AMBIENTE-Tecnólogo em Gestão Ambiental
sErvidorEs:
aNa PaUla moNtEiro alENcar
aNa PaUla silva fErNaNdEs
gabriEl PalHEta costa
HErNaN sEQUEira barraNtEs
JosE tEotoNio barbalHo NEto
Nilcia maria moNtEiro dos saNtos
roNEX saNtos dE JEsUs
samUEl da costa dos saNtos
silvio mElo soUZa JUNior
FUNÇÃO: TÉCNICO EM GESTÃO PÚBLICA - Administração
sErvidorEs:
JaQUEliNE gomEs crUZ da foNsEca
JorgE HENriQUE vilas boas dE amorim
Naima moNtEiro dE brito
FUNÇÃO: TÉCNICO EM GESTÃO PÚBLICA - Ciências Contábeis
sErvidorEs:
Joao alvEs do valE JUNior
FUNÇÃO: TÉCNICO EM GESTÃO PÚBLICA - Estatística
sErvidorEs:
Natalia cYNtia cordEiro dE soUZa
raYssa caroliNE da coNcEicao ribEiro
FUNÇÃO: TÉCNICO EM GESTÃO PÚBLICA – Secretariado Executivo
sErvidorEs:
JEffErsoN miraNda da silva
larissa daNiElla loPEs rodrigUEs

Protocolo: 780804
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AVISO DE LICITAÇÃO
.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 objeto: contratação de empresa 
especializada no fornecimento e instalação de persianas.Entrega do Edital, 
disponível a partir do dia 12.04.2022: https://www.gov.br/compras/pt-br; 
www.semas.pa.gov.br; www.compraspara.pa.gov.br
local de abertura: www.gov.br/compras/pt-br
Data de Abertura: 26/04/2022 às 10:00 h (horário de Brasília)12 de abril 
de 2022.
aziel moraes da luz
PrEgoEiro oficial - sEmas/Pa

Protocolo: 784168

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 0530/2022 - GAB/SEMAS 28 DE MARÇO DE 2022.
objetivo:vistoria técnica com vistas a subsidiar a análise de processos de 
licenciamento, localizado nos municípios citados. 
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: belém/Pa 
destino: benevides/Pa
Período:14/04/2022 – ½ diária.
servidores:
-5963792/1 - ANA BEATRIZ MENDES AMARAL RAMOS- (Técnico Em Gestão 
De Meio Ambiente)
-5954932/1 - DENILCE DA SILVA OLIVEIRA - (Técnico Em Gestão De Meio 
Ambiente)
-5888448/1 - ÉRIKA ALINNE CAMPOS VELOSO- (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: 777256
PORTARIA Nº 0592/2022 - GAB/SEMAS 04 DE ABRIL DE 2022.

objetivo: subsidiar emissão de parecer e nota técnica de processos de 
licenciamento ambiental e manutenção de licenças dos empreendimentos.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: belém/Pa
destino: marituba/Pa, ananindeua/Pa e castanhal/Pa. 
Período: 18/04 a 20/04/2022 – 01 e ½ diária.
servidores:
- 5951679/1 - CINTHYA KAREN ASSUNCAO DO ROSARIO DUARTE - (Téc-
nico em Gestão de Meio Ambiente)
- 57214878/1 - ANDRÉ LUIS SOUSA DA COSTA - (Técnico em Gestão de 
Meio Ambiente)
- 5955132/1 - LUAN LIMA COELHO OLIVEIRA - (Técnico em Gestão de 
Meio Ambiente)
- 54181818/2 - lUiZ gUilHERME SOUZA DE MENEZES - (Motorista)
ordENador: lilia marcia ramos rEis / diretora de gestão 
administrativa e financeira

Protocolo: 780584
PORTARIA Nº 0642/2022 - GAB/SEMAS 08 DE ABRIL DE 2022.

objetivo: tratativas sobre licenciamento ambiental e emissão de termo de 
referência, além de reunião técnica com a equipe técnica da companhia 
de desenvolvimento Econômico do Pará – codEc.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: belém/Pa
destino: castanhal/Pa
Período: 13/04 a 14/04/2022 – 01 e ½ diária
servidores:
- 5954829/1 - LARISSA ROBERTA OLIVEIRA CASTRO SANTOS – (Assessora 
especial)
- 5903140/3 - AMANDA QUEIROZ MITOSO DINIZ - (Técnico em Gestão de 
Meio Ambiente)
- 57203620/2 - ALEX DA SILVA FRAZAO - (Técnico em Gestão de Meio Ambiente)
- 5654807/1 - JESUS DE NAZARE CARDOSO PALHETA - (Motorista)
ordENador: lilia marcia ramos rEis / diretora de gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 783505
PORTARIA Nº 0497/2022 - GAB/SEMAS 23 DE MARÇO DE 2022.
Objetivo:Vistoria técnica ambiental na(o) área/polígono do Aterro sanitá-
rio, localizado no município citado. 
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: belém/Pa
destino: marituba/Pa 
Período: 14/04/2022 – ½ diária.
servidores:
- 5952142/1 - GUSTAVO NEVES SILVA - (técnico de gestão em meio ambiente)
- 7060162/ 3 - SMITH CAMPOS DE ALBUQUERQUE- (técnico de gestão em 
meio ambiente)
- 5943128/1 - EliElsoN dE JEsUs MEDEIROS SOUSA - (Motorista )
ordENador: lEoPErcio barbosa foro / diretor de gestão administrativa 
e financeira, em exercício / Portaria Nº 00223 de 15 de fevereiro de 2022, 
publicadas no doE nº 34.872 do dia 22 de fevereiro de 2022.

Protocolo: 775515

FÉRIAS
.

PORTARIA Nº 625/2021-DGAF/GAB/SEMAS , 06/04/2022
Excluir da Portaria Nº 594/2022-dgaf/gab/sEmas de 04/05/2022, 
publicada no doE nº 34.923 de 06/04/2022, as férias regulamentares dos 
servidores a baixo relacionados, referente ao período aquisitivo.

ID. FUNCIONAL SERVIDOR PERÍODO AQUISITIVO PERÍODO DE GOZO
5945962/ 2 Higo costa dos saNtos 2021/2022 23/05/2022 a 21/06/2022

5959969/ 1 JosE gomEs dE mElo JUNior 2021/2022 02/05/2022 a 15/05/2022 e
 25/07/2022 a 08/08/2022

5903144/ 2 KlEitoN dE araUJo macEdo 2021/2022 16/05/2022 a14/06/2022
5933727/ 2 maria ZUila NovaEs fUrtado 2021/2022 02/05/2022 a 31/05/2022

HUgo YUtaKa sUENaga
secretário adjunto de gestão administrativa e tecnologias

Protocolo: 784088

.

.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
.

Notificamos V. S. ª que, conforme decisão do Egrégio Conselho Es-
tadual de Meio Ambiente – COEMA, exarada nos autos do Processo 
Administrativo nº 5230/2013, o Recurso interposto por V. S. ª foi conhe-
cido e provido, alterando assim a decisão da secretaria de Estado de meio 
ambiente e sustentabilidade, que julgou procedente o auto de infração n°
2277/2012 - gEflor, lavrado contra aNdrEia soUZa dE lima E cia ltda 
CNPJ n° 08.800.947/0001-99. Dessa forma, fica ATENUADA a penalidade 
aplicada de MULTA SIMPLES no valor de 7.501 (sete mil quinhentas e uma) 
UPfs/Pa.
Esclarece-se, que a multa imposta poderá sofrer redução de 20% (vinte 
por cento), caso seja efetivado o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias e 
que a não quitação do débito no prazo de 10 (dez) dias, contados do rece-
bimento desta notificação, importará no acréscimo moratório de 1% (um 
por cento) ao dia, calculando cumulativamente sobre o valor do débito e 
sua imediata inscrição em dívida ativa, para cobrança judicial, de acordo 
com o disposto nos artigos 142 e 144 § 1º, da lei Estadual n° 5.887/95.
Outrossim, o interessado deverá apresentar, no prazo de até 30 (trinta) 
dias, no protocolo da SEMAS, presencialmente ou remotamente (protoco-
lo@semas.pa.gov.br), o comprovante de recolhimento, pois, caso não jun-
tado aos autos processuais, ocorrerá imediata inscrição em dívida ativa.
*Republicado por ter saído com incorreção no DOE nº 34.927 de 
08/04/2022.

Protocolo: 783800

.
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OUTRAS MATÉRIAS
.

EXTRATO DE DECISÃO
PROCESSO: 37240/2020
NomE do iNfrator: bUriti ENErgia s/a
INFRAÇÃO: Art. 118, inciso VI, da Lei Estadual n° 5.887/1995
disPositivos lEgais iNfriNgidos: art. 66 do decreto federal 
6514/2008 em consonância com o art. 70 do da lei federal 9605/1998 e 
art. 225 da constituição da federal 1988 lei de crimes ambientais.
PENalidadE: a secretaria de Estado de meio ambiente e sustentabilidade 
- sEmas, através de seu titular, aplicou a penalidade de mUlta simPlEs 
no valor de 8.000 UPf’s, referente ao auto de infração n° 1-s/20-12-0366, 
e considerando que houve comprovação do cumprimento da penalidade 
(conforme pagamento do DAE 712189208659), sendo este arquivado, ob-
servando as formalidades legais.

EXTRATO DE DECISÃO
PROCESSO: 34435/2020
NomE do iNfrator: UNirios rodoflUvial E logistica ltda
INFRAÇÃO: Art. 118, inciso VI, da Lei Estadual n° 5.887/1995
disPositivos lEgais iNfriNgidos: art. 66 do decreto federal 
6514/2008 em consonância com o art. 70 do da lei federal 9605/1998 e 
art. 225 da constituição da federal 1988 lei de crimes ambientais.
PENalidadE: a secretaria de Estado de meio ambiente e sustentabilidade 
- sEmas, através de seu titular, aplicou a penalidade de mUlta simPlEs 
no valor de 1.000 UPf’s, referente ao auto de infração n° 1-s/20-11-0684 
e considerando que houve comprovação do cumprimento da penalidade 
(conforme pagamento do DAE 702189916669), sendo este arquivado, ob-
servando as formalidades legais.

EXTRATO DE DECISÃO
PROCESSO: 33931/2020
NomE do iNfrator: coNdomiNio ParK imPErial
INFRAÇÃO: Art. 118, incisos I e VI, da Lei Estadual n° 5.887/1995
disPositivos lEgais iNfriNgidos: art. 66 do decreto federal 
6514/2008, art. 81, incisos iii e vi do decreto federal 6514/2008, e art. 
16 inciso i da lei estadual 6381/2001em consonância com o art. 70 do da 
lei federal 9605/1998 e art. 225 da constituição da federal 1988 lei de 
crimes ambientais.
PENalidadE: a secretaria de Estado de meio ambiente e sustentabilidade 
- sEmas, através de seu titular, aplicou a penalidade de mUlta simPlEs 
no valor de 3.000 UPf’s, referente ao auto de infração n° 1-s/20-11-0575 
e considerando que houve comprovação do cumprimento da penalidade 
(conforme pagamento do DAE 712189390931), sendo este arquivado, ob-
servando as formalidades legais.



44  diário oficial Nº 34.931 Terça-feira, 12 DE ABRIL DE 2022

EXTRATO DE DECISÃO
PROCESSO: 33805/2020
NomE do iNfrator: r.E morEira laticiNios ltda
INFRAÇÃO: Art. 118, incisos I e VI, da Lei Estadual n° 5.887/1995
disPositivos lEgais iNfriNgidos: art. 66 do decreto federal 
6514/2008, art. 81, incisos iii e vi do decreto federal 6514/2008, e art. 
16 inciso i da lei estadual 6381/2001em consonância com o art. 70 do da 
lei federal 9605/1998 e art. 225 da constituição da federal 1988 lei de 
crimes ambientais.
PENalidadE: a secretaria de Estado de meio ambiente e sustentabilidade 
- sEmas, através de seu titular, aplicou a penalidade de mUlta simPlEs 
no valor de 3.000 UPf’s, referente ao auto de infração n° 1-s/20-11-0576 
e considerando que houve comprovação do cumprimento da penalidade 
(conforme pagamento do DAE 712189082067), sendo este arquivado, ob-
servando as formalidades legais.

EXTRATO DE DECISÃO
PROCESSO: 16975/2016
NOME DO INFRATOR: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA 
sUdoEstE 
INFRAÇÃO: Art. 118, incisos I e IV, da Lei Estadual n° 5.887/1995.
disPositivos lEgais iNfriNgidos: art. 50, do decreto federal 
6514/2008, em consonância com o art. 70 da lei federal 9605/1998 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° 
3453/2016/gEflor, ante a incidência da pretenão executória, 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: 19854/2013
NomE do iNfrator: gErdaU aÇos loNgos s.a
INFRAÇÃO: Art. 118, inciso VI, da Lei Estadual n° 5.887/1995
disPositivos lEgais iNfriNgidos: art. 66 do decreto federal 
6514/2008, art. 81, incisos iii e vi do decreto federal 6514/2008, e art. 
16 inciso i da lei estadual 6381/2001 em consonância com o art. 80 do 
decreto federal 6514/2008 e art. 70 da lei 9605/2008 e art. 225 da cons-
tituição da federal 1988 lei de crimes ambientais.
PENalidadE: a secretaria de Estado de meio ambiente e sustentabilidade 
- sEmas, através de seu titular, aplicou a penalidade de mUlta simPlEs no 
valor de 1.000 UPf’s, referente ao auto de infração n° 2186/2013/gErad 
e considerando que houve comprovação do cumprimento da penalidade 
(conforme pagamento do DAE 712089045762), sendo este arquivado, ob-
servando as formalidades legais.

EXTRATO DE DECISÃO
PROCESSO: 8242/2021
NomE do iNfrator: amEta ENgENHaria ltda
INFRAÇÃO: Art. 118, inciso VI, da Lei Estadual n° 5.887/1995.
disPositivos lEgais iNfriNgidos: art. 93 da lei estadual 5887/1995, 
em consonância com o art. 70 da lei federal 9605/98, e art. 225 da cons-
tituição da federal 1988.
PENalidadE: a secretaria de Estado de meio ambiente e sustentabilidade 
- sEmas, através de seu titular, tornou sEm EfEito o auto de infração n° 
1-s/21-02-0403, 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.

Protocolo: 784178
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INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 217 DE 08 DE ABRIL DE 2022 
art. 1º - autorizar a servidora Keylah regina borges, matrícula nº 
5783631, ocupante do cargo de gerente, carteira Nacional de Habilitação 
n° 03819355145, Categoria C, a dirigir veículos oficiais do IDEFLOR-Bio, 
na área de abrangência do Escritório regional de carajás, para realização 
das atividades pertinentes à referida unidade do idEflor-bio, no período 
de 01/05 a 31/08/2022.
Karla lEssa bENgtsoN
PrEsidENtE do idEflor-bio

Protocolo: 783782

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº. 216 DE 08 DE ABRIL DE 2022 
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de brevesPa, de 17/04 a 05/05/2022:

Servidor Objetivo

thiago Pacheco de oliveira, matrícula nº 5953392, 
cargo de técnico em gestão ambiental. Conduzir e fiscalizar a manutenção predial que será realizada na 

sede regional de breves para proporcionar o bom funcionamento 
da edificação. Manutenção predial corretiva e preventiva de toda 
sede regional de      breves. devido à necessidade emergencial 
para atender a demanda mencionada e cumprimento do prazo.João claudio conceição de souza, matrícula nº 

57201094, cargo de auxiliar operacional.

Jaime Wanderley correa Nonato, matrícula nº 
5413214, cargo de motorista.

Conduzir veículo oficial para transporte de servidores em ativi-
dade institucional.

II - Conceder 18,5 (dezoito e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2022/381027 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lEssa bENgtsoN
PrEsidENtE do idEflor-bio

Protocolo: 783788
PORTARIA Nº. 218 DE 08 DE ABRIL DE 2022

fundamento legal: conforme processo nº 2022/421792 e art. 145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.   
objetivo: apoiar as equipes da dgfloP e ProJUr durante realização de 
audiência pública preparatória ao lançamento de edital da concessão flo-
restal do lote ii do conjunto de glebas mamuru arapiuns, conforme pre-
visto no Paof 2022   
origem: santarém-Pa
destino: Juruti-Pa 
Período: 18 a 19/04/2022 - 1,5 (uma e meia) diárias 
servidor: Weden José mota da silva - 5958152 - gerente 
Karla lEssa bENgtsoN
PrEsidENtE do idEflor-bio

PORTARIA Nº. 121 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2022 
fundamento legal: conforme o processo nº 2022/193547 e art. 145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.    
objetivo: apresentar o relatório com resultados das operações conjuntas 
de fiscalização ambiental do biênio 2021/2022 e Plano de Fiscalização para 
o biênio 2022/2023 para os municípios que compõem o mosaico do lago 
de tucuruí e ministério Publico federal. realizar atividades inerentes à fis-
calização ambiental nos municípios que abrangem o mosaico do lago de 
tucuruí e realizar atividades administrativas inerentes a gestão do mosaico 
lago de tucuruí de Unidade de conservação do lago de tucuruí em belém   
origem: marabá-Pa 
destino: itupiranga, Nova ipixuna, Jacundá, goianésia do Pará, Novo re-
partimento, breu branco, tucuruí e belém-Pa.  
Período:  14/03 a 09/04/2022 - 26,5 (vinte e seis e meia) diárias 
servidor: mariana bogéa de souza - 5905131 - gerente  
Karla lEssa bENgtsoN
PrEsidENtE do idEflor-bio

PORTARIA Nº 220 DE 11 DE ABRIL DE 2022
fundamento legal: conforme o processo nº 2022/297757 e art.145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994. 
objetivo: Promover cursos de meliponicultura para agricultores familiares 
dos assentamentos: Paulo fonteles e mártires de abril em mosqueiro 
origem: belém-Pa
destino: mosqueiro-Pa 
Período: 21 a 23/03/2022 - 2,5 (duas e meia) diárias   
servidor: colaboradora Eventual Jamille costa veiga 
Karla lEssa bENgtsoN
PrEsidENtE do idEflor-bio

Protocolo: 783811
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ALTERAÇÃO DE FÉRIAS
.

PORTARIA Nº. 214 DE 08 DE ABRIL DE 2022
art. 1º - Excluir da Portaria de férias nº 188, de 05/04/2022, publicada 
no doE nº 34.925, de 07/04/2022, o servidor sebastiao magno castello 
branco oliveira, matrícula nº 27545.
Karla lEssa bENgtsoN
PrEsidENtE do idEflor-bio

Protocolo: 783987
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TORNAR SEM EFEITO
.

PORTARIA Nº 221 DE 11 DE ABRIL DE 2022
art. 1º - tornar sem efeito, a Portaria Nº 171 de 23/03/2022, publicada 
no Diário Oficial do Estado do Pará nº 34.909 de 28/03/2022.
art. 2º - a presente Portaria retroagirá seus efeitos na data de sua publicação.
Karla lEssa bENgtsoN
PrEsidENtE do idEflor-bio

Protocolo: 784014
*Republicada por ter saído incorreta no DOE N° 34.921/05.04.2022*
INSTRUÇÃO NORMATIVA 002 DE 2022 DE 11 DE ABRIL DE 2022
dispõe sobre o conceito, forma, exigência e prazo para envio dos relatórios 
técnicos de gestão e peças complementares que constituirão os processos 
de prestação de contas da utilização dos recursos oriundos do fUNdEflor 
pelos municípios, nos termos do art. 15, inciso ii, da lei Estadual nº 6.963 
de 2007 e alterações.
a PrEsidENtE do iNstitUto dE dEsENvolvimENto florEstal E da
biodivErsidadE do Estado do Pará – idEflor-bio, no uso das 
atribuições conferidas pelo decreto Estadual s/nº de 17 de janeiro de 2019, 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 33.783, e,
considerando o disposto no inciso ii, art. 15, da lei Estadual nº 6.963, 
de 2007 e alterações que estabelece que trinta por cento dos recursos do 
fUNdEflor são destinados aos municípios onde estão situadas as áreas 
florestais de domínio estadual submetidas ao regime de concessão ou 
exploração de compensação de reserva legal;
considerando que os recursos destinados aos municípios devem ser 
aplicados proporcionalmente à distribuição das florestas públicas estaduais 
submetidas ao regime de concessão ou exploração de gestão de reserva 
legal em suas respectivas circunscrições, com fins de reverterem em prol 
de projetos de uso sustentável dos recursos naturais, conforme previsto no 
inciso ii, art. 5º, do decreto Estadual nº 1.051, de 16 de maio de 2014;
considerando que compete ao fUNdEflor, na qualidade de ente 
transferidor, requisitar informações referentes à aplicação dos recursos 
oriundos do Fundo para fins de análise e acompanhamento de sua boa 
e regular utilização, nos termos do § 6º, inciso ii, art. 5º, do decreto 
Estadual nº 1.051, de 16 de maio de 2014;
considerando que a prestação de contas dos municípios deve conter 
elementos e demonstrativos que evidenciem a boa e regular aplicação dos 
recursos públicos;
considerando a necessidade de disciplinar os documentos para envio 
das informações pelos municípios para a formalização e instrução dos 
processos de prestação de contas, com objetivo de contribuir para a 
eficiência, eficácia e transparência dos atos da gestão quanto à utilização 
dos recursos oriundos do fUNdEflor;
rEsolvE:
art. 1º. os relatórios de gestão e as peças complementares elaboradas pelos 
municípios contemplados com recursos públicos oriundos do fUNdEflor, 
para efeito de constituição e análise dos processos de prestação de contas, 
devem ser instruídos, organizados e apresentados ao fundo de acordo com 
as disposições desta instrução Normativa.
§ 1º Para o disposto nesta instrução Normativa, considera-se:
i – Prestação de contas: processo constituído de relatório técnico de gestão 
e peças complementares de natureza fiscal, contábil, orçamentária e/ou 
patrimonial obtidos direta ou indiretamente, elaborados e organizados 
anualmente pelos municípios para demonstração da boa e regular utilização 
dos recursos oriundos do fUNdEflor;
ii – relatório técnico de gestão: documento elaborado com base na 
descrição sumária dos projetos, programas, ações e/ou atividades 
executadas, metas alcançadas, forma de aplicação dos recursos, valor 
total, valores aportados, documentos comprobatórios das despesas 
realizadas demais documentos pertinentes, quando cabíveis, e resultados 
alcançados em consonância com a temática de projetos de uso sustentável 
dos recursos naturais;
iii – Demonstrativo técnico e financeiro da utilização do recurso: planilha 
contendo resumo das informações administrativas realizadas para a 
consecução dos projetos, programas, ações e/ou atividades técnicas e a 
identificação dos documentos referentes às operações financeiras efetuadas 
no exercício de recebimento do recurso para fins de demonstração de seu 
gerenciamento.
iv  – declaração de utilização de recurso público: documento assinado pelo 
responsável do município contemplado com recurso oriundo do fUNdEflor 
que consiste na comprovação de sua utilização perante o fundo.
v – Projeto de uso sustentável dos recursos naturais: conjunto de técnicas e 
ações harmonicamente planejadas para uso e aproveitamento dos recursos 
naturais pelo sistema econômico de produção, em um período determinado 

ou contínuo, que respeite a capacidade suporte do ecossistema e preserve 
a diversidade sociocultural local.
§ 2º os relatórios de gestão e as peças complementares que constituem 
a prestação de contas anuais devem abranger a totalidade dos recursos 
oriundos do Fundo e ficarão disponíveis para livre consulta no sítio 
eletrônico oficial do IDEFLOR-Bio, na página do FUNDEFLOR.
art. 2º. Para efeito desta instrução Normativa está sujeito à apresentação 
de relatório de gestão e das peças complementares que constituem a 
prestação de contas o responsável pelos municípios onde estão situadas as 
áreas florestais de domínio estadual submetidas ao regime de concessão ou 
exploração de compensação de reserva legal contemplados com recursos 
públicos oriundos do fundo.
art. 3º. Para efeito de constituição do processo de prestação de contas será 
admitido pelo fUNdEflor o envio das peças relacionadas a seguir:
i – relatório de gestão;
ii – demonstrativo técnico e financeiro da Utilização de recursos; iii 
– Extrato bancário do respectivo período de aplicação dos recursos; iv – 
declaração de Utilização de recurso Público.
art. 4º. constatada a ausência de documento elencado no art. 3º, o 
FUNDEFLOR notificará os Municípios para devida apresentação no prazo de 
até dez dias corridos a contar do recebimento da notificação.
art. 5º. os relatórios de gestão devem ser apresentados anualmente ao 
fUNdEflor pelos responsáveis dos municípios contemplados com recursos 
oriundos do Fundo, de acordo com os prazos fixados nesta instrução 
normativa.
§1º os relatórios de gestão e as peças complementares que constituem 
a prestação de contas anual devem ser apresentados ao fUNdEflor 
em meio informatizado, no prazo de até noventa dias corridos a contar 
do primeiro dia útil do exercício subsequente à utilização dos recursos, 
podendo ser prorrogado desde que apresentada justificativa com os 
fundamentos constatados.
art. 6º. os municípios que não apresentarem os relatórios de gestão e 
as peças complementares que constituem a prestação de contas no 
prazo fixado nesta instrução normativa ficarão impedidos de receber 
novos valores de repasse pelo fUNdEflor até o completo saneamento 
das pendências constatadas, conforme disposto no art. 13, do decreto 
Estadual nº 2.237/2010.
art. 7º. a análise dos documentos que constituem o processo de prestação 
de contas dos municípios, listados no art. 3º, será realizada pela equipe 
técnica do fUNdEflor, conforme procedimento a seguir:
I – 1ª Etapa: verificação dos documentos na forma de checklist; II – 2ª 
Etapa: análise da prestação de contas;
III – 3ª Etapa: emissão de parecer técnico conclusivo.
art. 8º. o fUNdEflor terá o prazo de até trinta dias corridos a contar 
do recebimento do relatório de gestão e das peças complementares que 
constituem o processo de prestação de contas dos municípios para realizar 
a verificação dos documentos, análise e emissão de parecer técnico 
conclusivo sobre a regularidade ou não da aplicação dos recursos.
§1º. Caso não sejam identificadas desconformidades o processo será 
encaminhado ao Presidente do idEflor-bio com sugestão para aprovação 
das contas.
§2º. Caso forem identificadas irregularidades o Município será notificado 
para apresentar correções no prazo de dez dias corridos, contados da data 
de recebimento da notificação.
§3º. Expirado o prazo previsto no parágrafo anterior, havendo o saneamento 
das pendências, o processo será considerado regular e encaminhado ao 
ordenador de despesas com sugestão de aprovação das contas.
§4º. O ordenador de despesas expedirá despacho final aprovando a 
prestação de contas.
art. 9º. Na hipótese de conclusão pela irregularidade na aplicação de 
recursos e reprovação da prestação de contas, o FUNDEFLOR notificará os 
municípios para devolução do recurso devidamente atualizado na forma 
da lei.
Parágrafo único. ficarão suspensos os novos repasses até o completo 
saneamento das pendências constatadas, conforme disposto no art. 13, do 
decreto Estadual nº 2.237/2010.
art. 10. o fUNdEflor poderá solicitar, a qualquer tempo, documentos 
e informações, com base no art. 5º, do decreto Estadual nº 1.051, de 16 
de maio de 2014.
art. 11. os casos omissos ou não contemplados neste ato deverão ser 
submetidos à apreciação superior.
art. 12. Esta instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Karla lEssa bENgtsoN
Presidente do idEflor-bio
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IDENTIFICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício .........

ANEXO I - DEMONSTRATIVO TÉCNICO E FINANCEIRO DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO PÚBLICO

Projeto/Pro-
grama/A ção/
Atividade

Núme-
ro do 

Pocesso

Número 
do Con-
trato Contratado CNPJ/CPF (1) Objeto

Data de 
Publicação 

no DOE

Forma de Aquisição Aditivo

Nota de 
Empenho

Desembolso

Observação(2)Especifi-
cação Valor Vigência Número Vigência

Data de 
Publicação 

no DOE
Nota 
Fiscal

Ordem 
Bancária

total

Objeto: Aquisição de bens (material de consumo e/ou permanente), obras e 
serviços diversos; serviço de terceiro; aluguel; ação educacional e outros.
(2) Especificação: Dispensa; inexigibilidade; concorrência; tomada de 
Preço; convite; concurso; leilão; Pregão; Pregão Eletrônico; termo 
de colaboração; termo de fomento; convênio etc. Nota: dependendo 
do procedimento realizado para aquisição dos bens e/ou serviços, 
a identificação das informações constantes na planilha poderam ser 
devidamente ajustadas.

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E DA 

BIODIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ – IDEFLOR-BIO FUNDO 
ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL - FUNDEFLOR

ANEXO II – CHECKLIST

CHECKLIST
DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO.........

PREFEITURA MUNICIPAL DE ............................

ITEM DISCRIMINAÇÃO AVALIAÇÃO

1. docUmENto dE ENcamiNHamENto coNformE NÃO CONFORME

1.1
ofício de encaminhamento da prestação de contas contendo 
informação de confirmação de conta bancária para realização 

de repasse
( ) ( )

2. RELATÓRIO DE GESTÃO coNformE NÃO CONFORME

2.1

descrição dos projetos,
programas, ações e  atividades técnicas de uso sustentável ( ) ( )

2.2 metas alcançadas ( ) ( )

2.3 valor total do projeto ( ) ( )

2.4 valor aplicado ( ) ( )

2.5 Público beneficiado ( ) ( )

3.
DEMONSTRATIVO TÉCNICO E FINANCEIRO DA UTILIZAÇÃO 

do rEcUrso coNformE NÃO CONFORME

3.1

Planilha com a identificação detalhada das informações 
administrativas realizadas para a consecução dos projetos, 

programas, ações e/ou atividades de uso sustentável ( ) ( )

4. EXTRATO BANCÁRIO coNformE NÃO CONFORME

4.1 Cópia de extrato bancário para identificação de saldo de conta ( ) ( )

5. DECLARAÇÃO  DE  UTILIZAÇÃO DE RECURSO PÚBLICO coNformE NÃO CONFORME

5.1. declaração assinada pelo responsável do município para 
comprovação da utilização do recurso público ( ) ( )

Protocolo: 784200

SECRETARIA DE ESTADO 
DE SEGURANÇA PÚBLICA 
E DEFESA SOCIAL

.

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 044/2022-GAB, BELÉM 08 DE ABRIL DE 2022
o secretário de Estado de segurança Pública do Estado do Pará, no uso de 
suas atribuições legais e ainda em conformidade com o que dispõe a lei 
Estadual Nº 7.584, de 28 de dezembro de 2011;
coNsidEraNdo: que a atividade aérea desempenhada pelo graEsP deve 
ser pautada na operacionalidade eficaz e eficiente, com o devido respeito 
aos parâmetros da doutrina e segurança de voo, independentemente do 
local onde esta unidade aérea atue;
coNsidEraNdo: que o comitê de voo do grupamento aéreo de seguran-
ça Pública - graEsP tem a função de tratar de forma colegiada os assuntos 
pertinentes à política de pessoal e legislação interna, assim como demais 
assuntos relativos às atividades operacionais sob a égide da segurança 
operacional, desde a seleção, formação, treinamento e ações pré e proati-
vas desenvolvidas no âmbito interno e externo do graEsP, aprimorando o 
processo decisório e fortalecendo a doutrina aeronáutica e operacional da 
respectiva Unidade aérea;
coNsidEraNdo: por derradeiro, que no dia 19 de outubro de 2021, o 
supracitado comitê aprovou por unanimidade a ascensão a comando de 
aeronaves do iPc brUNo dE carvalHo lEitE, do cEl QoPm cristiaNo 
JOÃO LOUREIRO LIMA e do Piloto Civil AMAURI MOREIRA DOS SANTOS, 
para exercerem a função de piloto em comando de aeronave de asa rotati-
va no helicóptero esquilo modelo as 350 b2, função de piloto em comando 
de aeronave de asa fixa nos aviões Caravan Modelo C208B/C208 e Baron 
modelo bE58.
rEsolvE:
art. 1º - NomEar o iPc brUNo dE carvalHo lEitE, mf 54190834, para 
exercer a função de comandante de aeronave de asa rotativa, no grupa-
mento aéreo de segurança Pública do Estado do Pará, na aeronave heli-
cóptero esquilo modelo as 350 b2.
Art. 2º - NOMEAR o CEL QOPM CRISTIANO JOÃO LOUREIRO LIMA, MF 
5678382 para exercer a função de comandante de aeronave de asa fixa, 
no grupamento aéreo de segurança Pública do Estado do Pará, na aerona-
ve avião caravan modelo c208b/c208.
art. 3º - NomEar o Piloto civil amaUri morEira dos saNtos, mf 
5957745 para exercer a função de comandante de aeronave de asa fixa, 
no grupamento aéreo de segurança Pública do Estado do Pará, na aerona-
ve avião baron modelo bE58.
art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gando-se as disposições em contrário.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
UalamE fialHo macHado
secretário de Estado de segurança Pública e defesa social

Protocolo: 784114
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DESIGNAR SERVIDOR
.

PORTARIA Nº569/2022-SAGA                              
BELÉM, 10  DE ABRIL  DE 2022

coNsidEraNdo:  o Processo nº 2022/407149, e  mem. Nº 036/2022-
gab.iEsP,  de 05.04.2022.
coNsidEraNdo:  Portaria Nº 304/2022-saga, de 22.02.2022, publicada 
no DOE nº 34.876, de 25.02.2022, que concedeu 30 (trinta) dias de férias 
regulamentares à servidora LIDIANE MARTINS GUIMARÃES, Gerente de 
Eventos, mf 70096695/4, 2021/2022, no período de 04.04 a 03.05.2022.
r E s o l v E:     
designar a servidora aNgEla vascoNcElos morEira, auxiliar operacio-
nal, mf 57195312/1, para responder pelo cargo gerente de Eventos, no 
referido período.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE
PaUlo robErto dos saNtos lima
secretário adjunto de gestão administrativa da sEgUP

Protocolo: 783812
PORTARIA Nº570/2022-SAGA                              
BELÉM, 10  DE ABRIL  DE 2022

coNsidEraNdo:    o Processo nº 2022/432564, e  ofício interno Nº 
054/2022-gab.sEc,  de 05.04.2022.
coNsidEraNdo:  Portaria Nº 472/2022-saga, de 31.03.2022, publicada 
no DOE nº 34.919, de 01.04.2022, que concedeu 30 (trinta) dias de férias 
regulamentares à servidora caroliNE fErrEira dE olivEira, assessor 
i, mf 5917821/2, 2021/2022, no período de 03.05 a 01.06.2022.
r E s o l v E:     
designar o servidor UEldEr silva dos saNtos, secretário de diretoria, 
mf 57173447/2, para responder pelo cargo de assessor i, no referido período.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE
PaUlo robErto dos saNtos lima
secretário adjunto de gestão administrativa da sEgUP

Protocolo: 783814

ERRATA
.

ERRATA DA PORTARIA Nº 530/2022 - SAGA, PUBLICADA 
EM DOE Nº 34.927, PUBLICADA EM 08.04.2022

ONDE LÊ: Portaria Nº 430/2022
LEIA-SE: Portaria Nº 530/2022
ordENador: PaUlo robErto dos saNtos lima 

ERRATA DA PORTARIA Nº 544/2022 - SAGA, PUBLICADA 
EM DOE Nº 34.929, PUBLICADA EM 11.04.2022

ONDE LÊ: SERVIDOR(ES): CLEIZE COSTA DOS SANTOS, MF: 5888356-1
EdUardo socorro dE albUQUErQUE, mf: 5945770-1
LEIA-SE: SERVIDOR(ES): CLEIZE COSTA DOS SANTOS, MF: 5888356
EdUardo socorro dE albUQUErQUE PiNto, mf: 5945770-1
ordENador: PaUlo robErto dos saNtos lima

ERRATA DA PORTARIA Nº 550/2022 - SAGA, PUBLICADA 
EM DOE Nº 34.929, PUBLICADA EM 11.04.2022

ONDE LÊ: QUaNtidadE dE DIARIAS: 08(oito) de alimentação e 07 (sete) 
de pousada
LEIA-SE: QUANTIDADE DE DIARIAS: 05(cinco) de alimentação e 04 (quatro) 
de pousada
ordENador: PaUlo robErto dos saNtos lima

Protocolo: 783964

.

.

OUTRAS MATÉRIAS

CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

             o Presidente do conselho Estadual de segurança Pública - coN-
sEP, no uso das atribuições legais conferidas pela lei nº 7.584/2011, com 
alterações da Lei nº 8906/19. CONVOCA OS CONSELHEIROS (AS), COR-
REGEDORES (AS), integrantes do CICSP do CONSEP, para se reunirem em 
assEmblEia gEral EXtraordiNária na forma dos §§ 1º e 2°, art. 18, 
do anexo da resolução nº 351/18, de 12/12/2018 - regimento interno 
do coNsEP, homologado pelo decreto nº 315/19, de 20/09/2019, no dia 
14/04/2022, com início previsto para 09h, no Plenário do centro integrado 
de Comando e Controle (CICC), Av. Alm. Barroso, 735 - São Brás, Belém 
- PA, 66093-031 (Esquina com o Chaco). Da pauta programática constará 
os seguintes assuntos:
I – ABERTURA
ii- Posse do conselheiro Nato – dPc samuelson Yoiti igaki – secretário de 
Estado de administração Penitenciária
iii – apresentação, apreciação e julgamento do Plano Estadual de segu-
rança Pública e Defesa Social -PESPDS/2022-2031 (Considerações gerais)
Expositor: dPf Ualame fialho machado – Presidente do coNsEP – coor-
denador da comissãoiv- apreciação e julgamento da resolução do Plano 
Estadual de segurança Pública e defesa social-PEsPds/2022-2031
Expositor: dPf Ualame fialho machado – Presidente do coNsEPv – assina-
tura da atavi – Encerramentogabinete da Presidência do coNsEP, belém/
Pa, 09  de abril de 2022
UalamE fialHo macHado
conselheiro/Presidente do coNsEP
secretário de Estado de segurança Pública e defesa social

Protocolo: 783783

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE FISCAL Nº 073/2022 – CCC: NomEar 
a 2º TEN QOAPM RG 20745 KÁTIA SIMONE PIMENTEL LUZ, como fiscal do 
contrato administrativo n° 006/2022-ccc/PmPa, celebrado entre a PmPa 
e a Empresa r.figUEirÓ PErEira & cia ltda - EPP; cujo objeto é o for-
necimento de aparelhos de ar condicionado, juntamente com a instalação; 
registre-se, publique-se, cumpra-se; belém/Pa, 11 de abril de 2022, ri-
cardo do NascimENto ramos – tEN cEl QoPm rg 29213; chefe do 
centro de compras e contratos da PmPa.

Protocolo: 783648
PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE FISCAL Nº 074/2022 – CCC: NomEar 
a 2º TEN QOAPM RG 20745 KÁTIA SIMONE PIMENTEL LUZ, como fiscal do 
contrato administrativo n° 013/2022-ccc/PmPa, celebrado entre a PmPa 
e a Empresa r.figUEirÓ PErEira & cia ltda - EPP; cujo objeto é o for-
necimento de aparelhos de ar condicionado, juntamente com a instalação; 
registre-se, publique-se, cumpra-se; belém/Pa, 11 de abril de 2022, ri-
cardo do NascimENto ramos – tEN cEl QoPm rg 29213; chefe do 
centro de compras e contratos da PmPa.

Protocolo: 783653

ERRATA
.

Errata da PORTARIA Nº 1360/22/DI/DF, contida no doE nº 34.909 do 
dia 28/03/2022; onde lê-se: servidores: cb Pm renato soeiro Paraense; 
cPf: 860.617.982-53; valor: r$ 1.012,80. cb Pm luciano souza de oliveira; 
cPf: 770.522.772-04; valor: r$ 1.012,80. leia-se: servidores: cb Pm 
luciano souza de oliveira; cPf: 770.522.772-04; valor: r$ 1.012,80. sd 
Pm david abner conceição lopes; cPf: 012.763.922-57; valor: r$ 1.012,80. 
ordenador: robiNsoN aUgUsto boUlHosa bEZErra.

Protocolo: 783895

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 
Nº. 031/2021-CCC/PMPA; EXErcÍcio: 2022; obJEto: o presente 
termo aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência do contrato ad-
ministrativo nº 031/2021-ccc/PmPa, permanecendo o seu valor global em 
R$ 450.520,13 (quatrocentos e cinquenta mil, quinhentos e vinta reais e 
treze centavos). Data da assinatura: 04/04/2022. Vigência: 06/04/2022  a 
05/04/2023; a despesa com este termo aditivo ocorrerá da seguinte for-
ma: Programa: 1297–manutenção da gestão;ação:26/8338–operação das 
ações administrativas;Natureza da despesa:3339037 – locação de mão 
de Obra; Plano Interno:1020008338C ; Fonte do Recurso: 0101 (Recurso 
Ordinário); Empresa: T A M COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REFRI-
GERAÇÃO LTDA-EPP; CNPJ nº 29.044.927/0001-05;ORDENADOR: JOSÉ 
dilsoN mElo dE soUZa JÚNior – cEl QoPm rg 18044; comandante 
geral da PmPa.

Protocolo: 783707

SUPRIMENTO DE FUNDO

EXTRATO DE PORTARIAS DE CONCESSÃO - PUBLICAÇÃO
PORTARIA Nº 478/2022-DGA-SUP FUNDOS; suprido alEssaNdro 
albErto dE soUsa dias, tEN cEl Pm, mf 5807786/1, do efetivo do 
(a) DGP/SEÇÃO DE PESSOAL : 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R$ 1000,00; Elemento de Despesa: 
33.90.30 –AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – Fonte de recurso: 
0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Robinson Augusto Boulhosa 
bezerra, cel QoPm.
PORTARIA Nº 479/2022-DGA-SUP FUNDOS; suprido glaUdsoN 
FIGUEIREDO DA SILVA, MAJ PM, MF 5887402/1, do efetivo do (a) DGP/
SEÇ TÉCNICA; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R$ 1000,00; Elemento de Despesa: 
33.90.30 –AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – Fonte de recurso: 
0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Robinson Augusto Boulhosa 
bezerra, cel QoPm.
PORTARIA Nº 481/2022-DGA-SUP FUNDOS; suprido JosÉ fErNaNdEs 
ALVES DE LIMA NETO, TEN CEL PM, MF 5817650/1 , do efetivo do (a) 
FISCAL ADMINISTRATIVO; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R$ 2000,00; Elemento 
de Despesa: 33.90.30 –AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – Fonte 
de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Robinson Augusto 
boulhosa bezerra, cel QoPm.
Portaria Nº 482/2022-dga-sUP fUNdos; suprido adEmir goNÇalvEs 
CORREA JUNIOR, MAJ PM, MF 57199516/1, do efetivo do (a) DIRETORIA 
DE FINANÇAS; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R$ 2000,00; Elemento de Despesa: 
33.90.39 – sErviÇos dE tErcEiros PEssoa JUrÍdica. fonte de 
recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Robinson Augusto 
boulhosa bezerra, cel QoPm.
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PORTARIA Nº 483/2022-DGA-SUP FUNDOS; suprido roNaldo 
BRAGA CHARLET, TEN CEL PM, MF: 55839421, do efetivo do (a) 2ª SEÇÃO 
DO EMG; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R$ 500,00; Elemento de Despesa: 
33.90.30 –AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. Fonte de recurso: 
0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Robinson Augusto Boulhosa 
bezerra, cel QoPm.
PORTARIA Nº 484/2022-DGA-SUP FUNDOS; suprido tHiago 
BARBOSA TEIXEIRA, MAJ PM, MF 54193282/1, do efetivo do (a) CPC I/
BELÉM : 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: R$ 1000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 –AQUISIÇÃO 
dE matErial dE coNsUmo: r$ 500,00: 33.90.39 – sErviÇos dE 
tErcEiros PEssoa JUrÍdica: r$ 500,00; fonte de recurso: 0101 
(tesouro); Ordenador de Despesa: Robinson Augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPm
PORTARIA Nº 485/2022-DGA-SUP FUNDOS; suprido vallÉrio 
almEida fErrEira da silva, tEN cEl Pm, mf 5675049/1, do efetivo do 
(a) 35° BPM/SANTARÉM/CPR I; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo 
p/ Prestação de Contas: 15 (quinze) dias; Valor: R$ 900,00; Elemento de 
despesa: 33.90.39 – sErviÇos dE tErcEiros PEssoa JUrÍdica. fonte 
de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Robinson Augusto 
boulhosa bezerra, cel QoPm.
PORTARIA Nº486/2022-DGA-SUP FUNDOS; suprido fErNaNdo 
ALBERTO BILOIA DA SILVA, CEL PM, MF 5673810/1, do efetivo do (a) 
DGP; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de Contas: 
15 (quinze) dias; Valor: R$ 2000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 
–AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – Fonte de recurso: 0101 
(tesouro); Ordenador de Despesa: Robinson Augusto Boulhosa Bezerra, 
cel QoPm.

Protocolo: 784115

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 1614/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(OP. TIRADENTES 2022); Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: belém-Pa; destino: mosqueiro-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; 
Quantidade de diárias: 05 Diária(s) de Alimentação e 05 Diária(s) de Pousada; 
servidores: sd Pm reinaldo alves chaves; cPf: 000.426.722-28; valor: r$ 
857,20. ordenador: cEl QoPm robiNsoN aUgUsto boUlHosa bEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº 1617/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(OP. TIRADENTES 2022); Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: belém-Pa; destino: mosqueiro-Pa; Período: 21 a 25/04/2022; 
Quantidade de diárias: 05 Diária(s) de Alimentação e 05 Diária(s) de 
Pousada; servidores: sgt Pm miguel arcanjo bittencourt Pereira Junior; 
cPf: 598.470.502-87; valor: r$ 870,40. cb Pm gabriela Namias de souza 
de Holanda; cPf: 888.053.362-20; valor: r$ 857,20. ordenador: cEl 
QoPm robiNsoN aUgUsto boUlHosa bEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº 1618/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(OP. TIRADENTES 2022); Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: belém-Pa; destino: salinópolis-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; 
Quantidade de diárias: 05 Diária(s) de Alimentação e 05 Diária(s) de 
Pousada; servidores: sgt Pm sharley robson domingos mendes marques; 
cPf: 575.676.702-91; valor: r$ 1.318,80. ordenador: cEl QoPm 
robiNsoN aUgUsto boUlHosa bEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº 1619/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(OP. TIRADENTES 2022); Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: belém-Pa; destino: salinópolis-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; 
Quantidade de diárias: 05 Diária(s) de Alimentação e 05 Diária(s) 
de Pousada; servidores: maJ Pm marcos dos santos louzeiro; cPf: 
953.003.252-87; 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 1620/22/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (OP. 
TIRADENTES 2022); Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: castanhal-Pa; destino: maracanã-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; 
Quantidade de diárias: 05 Diária(s) de Alimentação e 05 Diária(s) de 
Pousada; servidores: sgt Pm luciano alves martins; cPf: 654.814.962-
91; 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 1621/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(OP. TIRADENTES 2022); Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: ananindeua-Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 20 a 
25/04/2022; Quantidade de diárias: 05 Diária(s) de Alimentação e 05 
Diária(s) de Pousada; Servidores: SD PM Jamishon Wendell Ribeiro 
costa; cPf: 957.797.012-53; 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 1622/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(OP. TIRADENTES 2022); Fundamento Legal: lei. N° 5.119/84; município 
de origem: belém-Pa; destino: ilha do cotijuba-Pa; Período: 20 a 
25/04/2022; Quantidade de diárias: 05 Diária(s) de Alimentação e 05 
Diária(s) de Pousada; Servidores: SGT PM Heber Machado de Medeiros; 
cPf: 664.548.912-91; valor: r$ 870,40. sgt Pm João rodolfo dos santos 
silva; cPf: 883.590.342-49; 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 1623/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(OP. TIRADENTES 2022); Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: belém-Pa; destino: bragança-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; 
Quantidade de diárias: 05 Diária(s) de Alimentação e 05 Diária(s) de 
Pousada; servidores: sd Pm leonan ferreira sodré; cPf: 845.385.382-
72; valor: r$ 1.266,00. sd Pm lucas augusto costa gonçalves; cPf: 
012.021.902-60; 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 1630/22/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (OP. 
TIRADENTES); Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
belém-Pa; destino: salinópolis-Pa; Período: 21 a 25/04/2022; Quantidade 
de diárias: 05 Diária(s) de Alimentação e 05 Diária(s) de Pousada; 
servidores: cb Pm Ellen sabrina da silva mattos; cPf: 014.748.702-10; 
valor: r$ 1.266,00. cb Pm geinyel rodrigues silveira; cPf: 896.254.802-
00; valor: r$ 1.266,00. cb Pm michele luzia da silva lima souza; cPf: 
683.050.102-44; 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 1631/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(OP. TIRADENTES 2022); Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: belém-Pa; destino: barcarena-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; 
Quantidade de diárias: 05 Diária(s) de Alimentação e 05 Diária(s) 
de Pousada; servidores: cb Pm Joseane mercês santos ramos; cPf: 
792.197.562-34; 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 1632/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(OP. TIRADENTES 2022); Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: belém-Pa; destino: mosqueiro-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; 
Quantidade de diárias: 05 Diária(s) de Alimentação e 05 Diária(s) 
de Pousada; servidores: sgt Pm chrisvaldo Pereira da silva; cPf: 
518.056.932-04; 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 1633/22/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: SGT PM Marcelo Macedo de Santana; 
cPf: 643.038.023-87; valor: r$ 1.055,04. cb Pm Priscila romeiro de 
albuquerque; cPf: 688.245.722-00; 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 1634/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(OP. TIRADENTES 2022); Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: belém-Pa; destino: bragança-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; 
Quantidade de diárias: 05 Diária(s) de Alimentação e 05 Diária(s) de 
Pousada; servidores: sd Pm gabriel milton trindade da costa; cPf: 
003.983.012-80; valor: r$ 1.266,00. sd Pm Ellen chistiny dos santos 
caldas; cPf: 901.969.022-15; 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 1635/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(OP. TIRADENTES 2022); Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: belém-Pa; destino: barcarena-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; 
Quantidade de diárias: 05 Diária(s) de Alimentação e 05 Diária(s) de 
Pousada; servidores: sgt Pm rafael do carmo leal; cPf: 800.223.592-
49; valor: r$ 1.318,80. cb Pm ceres marques batista; cPf: 703.083.492-
53; 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 1636/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(OP. TIRADENTES 2022); Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; 
município de origem: ananindeua-Pa; destino: bragança-Pa; Período: 
20 a 25/04/2022; Quantidade de diárias: 05 Diária(s) de Alimentação 
e 05 Diária(s) de Pousada; Servidores: CB PM Antônio Sidney Lopes de 
sousa; cPf: 875.033.282-15; 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 1637/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(OP. TIRADENTES 2022); Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; 
município de origem: ananindeua-Pa; destino: bragança-Pa; Período: 
20 a 25/04/2022; Quantidade de diárias: 05 Diária(s) de Alimentação e 
05 Diária(s) de Pousada; Servidores: CB PM Elton Rodrigo Ramalho de 
souza; cPf: 894.021.032-87; 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 1638/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(OP. TIRADENTES 2022); Fundamento Legal: lei. N° 5.119/84; município 
de origem: ananindeua-Pa; destino: bragança-Pa; Período: 20 a 
25/04/2022; Quantidade de diárias: 05 Diária(s) de Alimentação e 05 
Diária(s) de Pousada; Servidores: CB PM Allan Patrick Mendes Pamplona; 
cPf: 745.727.502-97; 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 1639/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(OP. TIRADENTES 2022); Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: belém-Pa; destino: maracanã-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; 
Quantidade de diárias: 05 Diária(s) de Alimentação e 05 Diária(s) de 
Pousada; servidores: sd Pm Jennifer beatriz brito dos santos; cPf: 
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032.387.782-69; valor: r$ 857,20. ordenador: cEl QoPm robiNsoN 
aUgUsto boUlHosa bEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº 1640/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(OP. TIRADENTES 2022); Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: belém-Pa; destino: salinopólis-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; 
Quantidade de diárias: 05 Diária(s) de Alimentação e 05 Diária(s) 
de Pousada; servidores: sgt Pm marlon do Nascimento cohen; cPf: 
884.736.782-49; valor: r$ 1.318,80. ordenador: cEl QoPm robiNsoN 
aUgUsto boUlHosa bEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº 1641/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(OP. TIRADENTES 2022); Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: belém-Pa; destino: mosqueiro-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; 
Quantidade de diárias: 05 Diária(s) de Alimentação e 05 Diária(s) de Pousada; 
servidores: sgt Pm alex da costa borges; cPf: 653.793.302-15; valor: r$ 
870,40. sgt Pm sancler dos reis borges; cPf: 674.626.502-15; 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 1642/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(OP. TIRADENTES 2022); Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: belém-Pa; destino: salinópolis-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; 
Quantidade de diárias: 05 Diária(s) de Alimentação e 05 Diária(s) de 
Pousada; servidores: sgt Pm marília de Nazaré monteiro soares; cPf: 
256.974.982-68; valor: r$ 1.318,80. sd Pm anderson ferreira Espindola; 
cPf: 018.297.982-27; 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 1643/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(OP. TIRADENTES 2022); Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: belém-Pa; destino: mosqueiro-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; 
Quantidade de diárias: 05 Diária(s) de Alimentação e 05 Diária(s) de 
Pousada; servidores: cb Pm Waldilene santos gouvea; cPf: 689.619.792-
72; valor: r$ 857,20. sd Pm sergei Yuri cordovil vilhena da silva; cPf: 
999.467.262-20; valor: r$ 857,20. ordenador: cEl QoPm robiNsoN 
aUgUsto boUlHosa bEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº 1644/22/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (OP. 
TIRADENTES 2022); Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: ananindeua-Pa; destino: maracanã-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; 
Quantidade de diárias: 05 Diária(s) de Alimentação e 05 Diária(s) de Pousada; 
servidores: cb Pm antonio sousa sodré; cPf: 531.611.902-97; valor: r$ 
857,20. cb Pm valdinei Junior furtado; cPf: 002.616.562-79; valor: r$ 
857,20. ordenador: cEl QoPm robiNsoN aUgUsto boUlHosa bEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº 1646/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(OP. TIRADENTES 2022); Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: belém; destino: barcarena-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; 
Quantidade de diárias: 05 Diária(s) de Alimentação e 05 Diária(s) 
de Pousada; servidor: cb Pm marcos roberto da silva Pereira; cPf: 
033.911.823-77; 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 1647/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(OP. TIRADENTES 2022); Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: tomé açu; destino: marapanim-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; 
Quantidade de diárias: 05 Diária(s) de Alimentação e 05 Diária(s) 
de Pousada; servidor: sgt Pm sandro augusto Palheta Portal; cPf: 
609.112.632-68; 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 1648/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(OP. TIRADENTES 2022); Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: belém-Pa; destino: bragança-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; 
Quantidade de diárias: 05 Diária(s) de Alimentação e 05 Diária(s) de 
Pousada; servidor: sgt Pm fabiano da silva Nestor; cPf: 617.339.972-
53; valor: r$ 1.318,80. ordenador: cEl QoPm robiNsoN aUgUsto 
BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
PORTARIA Nº 1652/22/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (OP. 
TIRADENTES 2022); Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: castanhal-Pa; destino: maracanã-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; 
Quantidade de diárias: 05 Diária(s) de Alimentação e 05 Diária(s) de Pousada; 
servidor: sgt Pm marcelo barbosa sousa; cPf: 365.538.592-72; 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 1653/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(OP. TIRADENTES 2022); Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: são miguel do guamá-Pa; destino: maracanã-Pa; Período: 
20 a 25/04/2022; Quantidade de diárias: 05 Diária(s) de Alimentação e 
05 Diária(s) de Pousada; Servidor: SGT PM Antonio Alciney Fernandes de 
sousa; cPf: 766.186.172-00; 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 1654/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(OP. TIRADENTES 2022); Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: vigia-Pa; destino: marapanim-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; 
Quantidade de diárias: 05 Diária(s) de Alimentação e 05 Diária(s) de 
Pousada; servidor: sgt Pm anildo dos santos barbosa; cPf: 467.906.082-
49; 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 1655/22/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (OP. 
TIRADENTES); Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
belém-Pa; destino: barcarena-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; Quantidade 
de diárias: 05 Diária(s) de Alimentação e 05 Diária(s) de Pousada; 
servidores: tEN Pm Jonathan Wesley castro de sousa; cPf: 955.448.872-
68; valor: r$ 1.411,10. sgt Pm cristiane de brito mendes araujo; cPf: 
703.868.892-87; valor: r$ 1.318,80. cb Pm thiago da costa botelho; 
cPf: 757.758.242-53; valor: r$ 1.266,00. sd Pm manoel de Jesus melo 
andré Neto; cPf: 011.034.712-95; 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 1656/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(OP. TIRADENTES 2022); Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: belém-Pa; destino: salinópolis-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; 
Quantidade de diárias: 05 Diária(s) de Alimentação e 05 Diária(s) de 
Pousada; servidor: sd Pm bernardo brito de souza; cPf: 010.519.172-
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 1657/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(OP. TIRADENTES 2022); Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: belém-Pa; destino: mosqueiro-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; 
Quantidade de diárias: 05 Diária(s) de Alimentação e 05 Diária(s) de 
Pousada; servidor: sd Pm Eduardo valente silva; cPf: 002.215.692-51; 
valor: r$ 857,20. ordenador: cEl QoPm robiNsoN aUgUsto boUlHosa 
BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
PORTARIA Nº 1658/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(OP. TIRADENTES 2022); Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: belém-Pa; destino: mosqueiro-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; 
Quantidade de diárias: 05 Diária(s) de Alimentação e 05 Diária(s) de 
Pousada; servidor: sgt Pm gideon lucas santiago; cPf: 371.605.162-49; 
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 1659/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(OP. TIRADENTES 2022); Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: belém-Pa; destino: mosqueiro-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; 
Quantidade de diárias: 05 Diária(s) de Alimentação e 05 Diária(s) de 
Pousada; servidores: tEN Pm breno carlos de souza santos; cPf: 
950.071.482-53; valor: r$ 1.160,50. ordenador: cEl QoPm robiNsoN 
aUgUsto boUlHosa bEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº 1660/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(OP. TIRADENTES 2022); Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: belém-Pa; destino: mosqueiro-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; 
Quantidade de diárias: 05 Diária(s) de Alimentação e 05 Diária(s) de Pousada; 
servidores: cb Pm rafael Nunes leal; cPf: 000.377.692-19; valor: r$ 
857,20. ordenador: cEl QoPm robiNsoN aUgUsto boUlHosa bEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº 1661/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(OP. TIRADENTES 2022); Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: belém-Pa; destino: bragança-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; 
Quantidade de diárias: 05 Diária(s) de Alimentação e 05 Diária(s) de 
Pousada; servidores: maJ Pm diogenes aurélio couto braga; cPf: 
583.927.772-04; 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 1662/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(OP. TIRADENTES 2022); Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: belém-Pa; destino: marapanim-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; 
Quantidade de diárias: 05 Diária(s) de Alimentação e 05 Diária(s) de 
Pousada; servidores: sUb tEN Pm Emerson flávio de souza; cPf: 
578.559.782-91; 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 1663/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(OP. TIRADENTES 2022); Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: capanema-Pa; destino: salinópolis-Pa; Período: 20 a 
25/04/2022; Quantidade de diárias: 05 Diária(s) de Alimentação e 05 
Diária(s) de Pousada; Servidores: MAJ PM Wagner Jorge Vinagre Mendes; 
cPf: 611.254.152-15; valor: r$ 1.582,60. sd Pm gracieli ferreira da 
silva; cPf: 033.431.265-51; valor: r$ 1.266,00. sd Pm altemar amorim 
martins; cPf: 026.916.403-02; 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 1664/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(OP. TIRADENTES 2022); Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: belém-Pa; destino: salinópolis-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; 
Quantidade de diárias: 05 Diária(s) de Alimentação e 05 Diária(s) de 
Pousada; servidores: cb Pm Herbson fernando santos silva; cPf: 
858.836.972-91; 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 1665/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(OP. TIRADENTES 2022); Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: belém-Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; 
Quantidade de diárias: 05 Diária(s) de Alimentação e 05 Diária(s) de 
Pousada; servidores: sgt Pm allan brito de carvalho; cPf: 687.596.222-
53; valor: r$ 1.318,80. 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 1666/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(OP. TIRADENTES 2022); Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: belém-Pa; destino: mosqueiro-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; 
Quantidade de diárias: 05 Diária(s) de Alimentação e 05 Diária(s) 
de Pousada; servidores: sgt Pm marcelo da silva vasconcelos; cPf: 
740.604.222-15; 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 1667/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(OP. TIRADENTES 2022); Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: belém-Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; 
Quantidade de diárias: 05 Diária(s) de Alimentação e 05 Diária(s) de 
Pousada; servidores: cb Pm luís fernando santos da trindade; cPf: 
796.580.592-87; 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 1668/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(OP. TIRADENTES 2022); Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: belém-Pa; destino: bragança-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; 
Quantidade de diárias: 05 Diária(s) de Alimentação e 05 Diária(s) 
de Pousada; servidores: sgt Pm cláudia rogéria Nobre alves; cPf: 
281.744.372-15; valor: r$ 1.318,80. sgt Pm valéria da silva barbosa; 
cPf: 777.406.532-68; valor: r$ 1.318,80. ordenador: cEl QoPm 
robiNsoN aUgUsto boUlHosa bEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº 1669/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(OP. TIRADENTES 2022); Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: ananindeua-Pa; destino: salinopólis-Pa; Período: 20 a 
25/04/2022; Quantidade de diárias: 05 Diária(s) de Alimentação e 05 
Diária(s) de Pousada; Servidores: SD PM Juliana Ferreira da Silva; CPF: 
014.234.342-00; 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 1670/22/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (OP. 
TIRADENTES); Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
belém-Pa; destino: Nova timboteua-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; 
Quantidade de diárias: 05 Diária(s) de Alimentação e 05 Diária(s) de 
Pousada; servidores: caP Pm diego santos Wanzeller; cPf: 797.758.102-
72; valor: r$ 1.595,77. cb Pm carlos alberto moreira da costa filho; 
cPf: 710.385.402-59; valor: r$ 1.392,60. cb Pm diogo Nogueira alves; 
cPf: 714.955.332-04; valor: r$ 1.392,60. sd Pm Paulo felipe Pereira de 
souza; cPf: 010.980.332-99; valor: r$ 1.392,60. ordenador: cEl QoPm 
robiNsoN aUgUsto boUlHosa bEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº 1671/22/DI/DF – objetivo: a serviço da PmPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; município de origem: belém-Pa; 
destino: manaus-am; Período: 08 a 13/04/2022; Quantidade de diárias: 05 
Diária(s) de Alimentação; Servidores: CB PM Ryan Nunes de Souza; CPF: 
981.883.212-49; valor: r$ 896,80. ordenador: cEl QoPm robiNsoN 
aUgUsto boUlHosa bEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº 1672/22/DI/DF – objetivo: a serviço da PmPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; município de origem: tucuruí-Pa; 
destino: Novo repartimento-Pa; Período: 02 a 04/04/2022; Quantidade 
de diárias: 02 Diária(s) de Alimentação e 02 Diária(s) de Pousada; 
servidores: cb Pm max Well rodrigues de souza; cPf: 929.586.562-68; 
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 1673/22/DI/DF – objetivo: a serviço da PmPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; município de origem: tucuruí-Pa; 
destino: Novo repartimento-Pa; Período: 02 a 04/04/2022; Quantidade 
de diárias: 02 Diária(s) de Alimentação e 02 Diária(s) de Pousada; 
servidores: cb Pm luiz diego de oliveira Pinheiro; cPf: 887.656.952-91; 
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 1674/22/DI/DF – objetivo: a serviço da PmPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; município de origem: Xinguara-Pa; 
destino: belém-Pa; Período: 13 a 15/04/2022; Quantidade de diárias: 03 
Diária(s) de Alimentação e 02 Diária(s) de Pousada; Servidores: TEN CEL 
Pm alan darles vasconcelos magalhães; cPf: 609.673.662-91; valor: r$ 
791,30. cb Pm thaynara costa da silva; cPf: 933.830.702-63; valor: r$ 
633,00. cb Pm Pedro Henrique mendes de aragão; cPf: 969.422.152-87; 
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 1675/22/DI/DF – objetivo: a serviço da PmPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; município de origem: belém-Pa; 
destino: abaetetuba-Pa; Período: 01 a 02/04/2022; Quantidade de diárias: 
01 Diária(s) de Alimentação e 01 Diária(s) de Pousada; Servidores: CAP 
Pm Henrique moura monteiro; cPf: 752.878.202-59; valor: r$ 290,14. cb 
Pm Paulo fidias gama roque; cPf: 928.883.212-20; valor: r$ 253,20. 
sd Pm Edson da silva coutinho; cPf: 803.315.992-87; valor: r$ 253,20. 
ordenador: cEl QoPm robiNsoN aUgUsto boUlHosa bEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº 1676/22/DI/DF – objetivo: a serviço da PmPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; município de origem: belém-Pa; 
destino: capanema-Pa; Período: 28/03 a 02/04/2022; Quantidade de 
diárias: 05 Diária(s) de Alimentação e 05 Diária(s) de Pousada; Servidores: 
tEN cEl Pm daniel carvalho Neves; cPf: 424.797.462-91; valor: r$ 
1.582,60. sUb tEN Pm Helder douglas cuimar moreira; cPf: 425.491.322-

20; valor: r$ 1.318,80. cb Pm marcelle lorena figueira Noronha; cPf: 
016.809.952-78; 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 1677/22/DI/DF – objetivo: a serviço da PmPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; município de origem: salvaterra-Pa; 
destino: ananindeua-Pa; Período: 17 a 19/04/2022; Quantidade de diárias: 
01 Diária(s) de Alimentação e 02 Diária(s) de Pousada; Servidores: SGT 
Pm Eron de Jesus valente Pinto; cPf: 738.612.862-20; valor: r$ 261,12. 
ordenador: cEl QoPm robiNsoN aUgUsto boUlHosa bEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº 1678/22/DI/DF – objetivo: a serviço da PmPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; município de origem: altamira-Pa; 
destino: belém-Pa; Período: 12 a 14/04/2022; Quantidade de diárias: 
03 Diária(s) de Alimentação e 02 Diária(s) de Pousada; Servidores: SGT 
Pm ariobaldo Emerson Pereira Patriota; cPf: 608.453.842-87; valor: r$ 
659,40. cb Pm anderson rodrigo da cruz bastos; cPf: 793.278.692-49; 
valor: r$ 633,00. sd Pm gilmar Pinheiro dos santos; cPf: 757.893.372-
87; 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 1680/22/DI/DF – objetivo: a serviço da PmPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; município de origem: belém-Pa; 
destino: brasilia-df; Período: 09 a 17/04/2022; Quantidade de diárias: 
08 Diária(s) de Alimentação; Servidores: TEN CEL PM Glauco Mourão de 
aquino; cPf: 487.371.602-06; valor: r$ 1.997,52. tEN Pm abílio corrêa 
teles Junior; cPf: 527.270.762-15; valor: r$ 1.716,16. tEN Pm Eddiene 
rosanne lima rodrigues; cPf: 023.520.632-64; valor: r$ 1.716,16. sgt 
Pm Jorge freire Paraguassú; cPf: 467.536.302-44; valor: r$ 1.582,56. 
cb Pm luiz ricardo da silva martins; cPf: 951.021.242-34; valor: r$ 
1.434,88. cb Pm Kennedy borges alcântara; cPf: 002.990.972-42; valor: 
r$ 1.434,88. ordenador: cEl QoPm robiNsoN aUgUsto boUlHosa 
BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
PORTARIA Nº 1681/22/DI/DF – objetivo: a fim de atender chamado 
de Justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; município de origem: 
Prainha-Pa; destino: monte alegre-Pa; Período: 06 a 08/04/2022; 
Quantidade de diárias: 02 Diária(s) de Alimentação e 02 Diária(s) de 
Pousada; servidores: sgt Pm melquizedeque dos santos Porto; cPf: 
579.876.702-78; valor: r$ 527,52. sgt Pm marcos Pereira marques; cPf: 
523.693.312-91; valor: r$ 527,52. ordenador: cEl QoPm robiNsoN 
aUgUsto boUlHosa bEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº 1683/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(OP. TIRADENTES); Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: belém-Pa; destino: salinópolis-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; 
Quantidade de diárias: 05 Diária(s) de Alimentação e 05 Diária(s) de 
Pousada; servidores: sgt Pm luma Natacha dos santos cardoso; cPf: 
965.548.512-91; valor: r$ 1.318,80. sgt Pm tayana cynthia dos santos; 
cPf: 878.178.702-25; valor: r$ 1.318,80. sgt Pm orivaldo mascarenhas 
monteiro; cPf: 652.806.792-91; valor: r$ 1.318,80. cb Pm italina raiol 
damasceno; cPf: 867.358.372-15; valor: r$ 1.266,00. cb Pm Washington 
leandro cardoso câmara; cPf: 887.295.322-72; 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 1684/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(OP. TIRADENTES 2022); Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: belém-Pa; destino: maracanã-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; 
Quantidade de diárias: 05 Diária(s) de Alimentação e 05 Diária(s) de 
Pousada; servidores: sgt Pm maria almerinda da conceição santos; cPf: 
252.009.922-49; 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 1685/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(OP. TIRADENTES 2022); Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: belém-Pa; destino: salinópolis-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; 
Quantidade de diárias: 05 Diária(s) de Alimentação e 05 Diária(s) de 
Pousada; servidores: sgt Pm arleno freitas de souza; cPf: 618.505.942-
87; valor: r$ 1.318,80. ordenador: cEl QoPm robiNsoN aUgUsto 
BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
PORTARIA Nº 1686/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(OP. TIRADENTES 2022); Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: belém-Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; 
Quantidade de diárias: 05 Diária(s) de Alimentação e 05 Diária(s) de 
Pousada; servidores: sgt Pm Walmir borges Pinheiro; cPf: 381.154.502-
78; valor: r$ 1.318,80. sd Pm ricardo soeiro de barros; cPf: 530.255.712-
68; 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 1687/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(OP. TIRADENTES 2022); Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: belém-Pa; destino: barcarena-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; 
Quantidade de diárias: 05 Diária(s) de Alimentação e 05 Diária(s) de 
Pousada; servidores: cb Pm Jaqueline do socorro de lima ferreira; cPf: 
714.354.332-20; 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.
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PORTARIA Nº 1688/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(OP. TIRADENTES 2022); Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: belém-Pa; destino: mosqueiro-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; 
Quantidade de diárias: 05 Diária(s) de Alimentação e 05 Diária(s) de 
Pousada; servidores: cb Pm Elma tatiane monteiro de miranda; cPf: 
527.947.682-04; valor: r$ 857,20. ordenador: cEl QoPm robiNsoN 
aUgUsto boUlHosa bEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº 1689/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(OP. TIRADENTES 2022); Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: belém-Pa; destino: salinópolis-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; 
Quantidade de diárias: 05 Diária(s) de Alimentação e 05 Diária(s) de 
Pousada; servidores: cb Pm sandro castilho santana; cPf: 751.445.572-
87; 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 1690/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(OP. TIRADENTES 2022); Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: belém-Pa; destino: barcarena-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; 
Quantidade de diárias: 05 Diária(s) de Alimentação e 05 Diária(s) de 
Pousada; servidores: sgt Pm denis ferreira Penante; cPf: 847.524.322-
34; valor: r$ 1.318,80. ordenador: cEl QoPm robiNsoN aUgUsto 
BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
PORTARIA Nº 1691/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(OP. TIRADENTES 2022); Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: belém-Pa; destino: mosqueiro-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; 
Quantidade de diárias: 05 Diária(s) de Alimentação e 05 Diária(s) de 
Pousada; servidores: cb Pm renato de ataide campos; cPf: 014.723.532-
42; valor: r$ 857,20. ordenador: cEl QoPm robiNsoN aUgUsto 
BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
PORTARIA Nº 1692/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(OP. TIRADENTES 2022); Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: belém-Pa; destino: salinópolis-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; 
Quantidade de diárias: 05 Diária(s) de Alimentação e 05 Diária(s) de 
Pousada; servidores: cb Pm shirley cristina lobato da silva; cPf: 
690.720.782-68; 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 1693/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(OP. TIRADENTES 2022); Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: belém-Pa; destino: salinópolis-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; 
Quantidade de diárias: 05 Diária(s) de Alimentação e 05 Diária(s) 
de Pousada; servidores: cb Pm Jaciara de andrade gusmão; cPf: 
007.867.002-03; 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 1694/22/DI/DF – objetivo: a serviço da PmPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; município de origem: belém-Pa; 
destino: Nova timboteua-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de 
diárias: 05 Diária(s) de Alimentação e 04 Diária(s) de Pousada; Servidores: 
tEN Pm mario Jorge Nascimento marques; cPf: 804.582.972-91; valor: 
r$ 1.269,99. ordenador: cEl QoPm robiNsoN aUgUsto boUlHosa 
BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
PORTARIA Nº 1695/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(OP. TIRADENTES 2022); Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: belém-Pa; destino: salinópolis-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; 
Quantidade de diárias: 05 Diária(s) de Alimentação e 04 Diária(s) de 
Pousada; servidores: cb Pm Priscila romeiro de albuquerque; cPf: 
688.245.722-00; valor: r$ 1.266,00. ordenador: cEl QoPm robiNsoN 
aUgUsto boUlHosa bEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº 1696/22/DI/DF – objetivo: a fim de atender chamado 
de Justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; município de origem: 
rondon do Pará-Pa; destino: marabá-Pa; Período: 12/04/2022; Quantidade 
de diárias: 01 diária de alimentação; servidores: sd Pm allex dos santos 
araújo; cPf: 018.170.382-30; 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 1697/22/DI/DF – objetivo: a fim de atender chamado 
de Justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; município de origem: 
cametá-Pa; destino: oeiras do Pará-Pa; Período: 06/04/2022; Quantidade 
de diárias: 01 diária de alimentação; servidores: cb Pm robson José dias 
baia; cPf: 804.809.342-15; 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 1698/22/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: 10 a 12/04/2022; Quantidade de 
diárias: 02 Diária(s) de Alimentação e 02 Diária(s) de Pousada; Servidores: 
sd Pm Erivelton Weslen silva de sousa; cPf: 025.025.232-57; 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 1699/22/DI/DF – objetivo: capacitação de agentes 
de segurança Pública; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; município de 
origem: abaetetuba-Pa; destino: belém-Pa; Período: 18 a 29/04/2022; 
Quantidade de diárias: 12 Diária(s) de Alimentação e 11 Diária(s) de 

Pousada; servidores: sgt Pm anderson de Jesus miranda Nahum; cPf: 
733.774.902-30; valor: r$ 3.033,24. cb Pm sebastião serrão mendes; 
cPf: 009.472.242-03; valor: r$ 2.911,80. sd Pm cristiano dos santos 
rodrigues; cPf: 858.136.482-91; valor: r$ 2.911,80. ordenador: cEl 
QoPm robiNsoN aUgUsto boUlHosa bEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº 1700/22/DI/DF – objetivo: a fim de atender chamado 
de Justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; município de origem: 
altamira-Pa; destino: brasil Novo-Pa; Período: 29/03/2022; Quantidade 
de diárias: 01 diária de alimentação; servidores: sgt Pm Jobim miranda 
de castro matos; cPf: 701.426.962-34; 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 1701/22/DI/DF – objetivo: a serviço da PmPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; município de origem: altamira-Pa; 
destino: Uruará-Pa; Período: 08 a 11/04/2022; Quantidade de diárias: 03 
Diária(s) de Alimentação e 03 Diária(s) de Pousada; Servidores: SGT PM 
gidalte bezerra da silva; cPf: 374.517.402-00; valor: r$ 791,28. sgt 
Pm secundino José gomes silva; cPf: 658.293.522-49; valor: r$ 791,28. 
sd Pm rommel José Paurá de carvalho; cPf: 014.320.342-86; valor: r$ 
759,60. sd Pm José lucas buciole Novaes; cPf: 012.559.332-59; 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 1702/22/DI/DF – objetivo: a fim de atender chamado 
de Justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; município de origem: 
mocajuba-Pa; destino: baião-Pa; Período: 18/04/2022; Quantidade de 
diárias: 01 diária de alimentação; servidor: sgt Pm silvio andré alves de 
sousa; cPf: 449.165.662-20; 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 1703/22/DI/DF – objetivo: a fim de atender chamado 
de Justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; município de origem: 
mocajuba-Pa; destino: baião-Pa; Período: 19/04/2022; Quantidade de 
diárias: 01 diária de alimentação; servidor: sgt Pm Estevão da silva 
guimarães; cPf: 657.880.282-72; 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 1704/22/DI/DF – objetivo: a fim de atender chamado 
de Justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; município de origem: 
mocajuba-Pa; destino: baião-Pa; Período: 25/04/2022; Quantidade de 
diárias: 01 Diária(s) de Alimentação; Servidores: SGT PM Ronald Meireles 
varela; cPf: 356.972.452-20; valor: r$131,88. sgt Pm silvio andré alves 
de sousa; cPf: 449.165.662-20; valor: r$131,88. ordenador: cEl QoPm 
robiNsoN aUgUsto boUlHosa bEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº 1705/22/DI/DF – objetivo: a fim de atender chamado 
de Justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; município de origem: 
baião-Pa; destino: belém-Pa; Período: 18 a 19/04/2022; Quantidade de 
diárias: 01 Diária(s) de Alimentação e 01 Diária(s) de Pousada; Servidores: 
cb Pm rogério reis dos santos; cPf: 708.484.162-87; valor: r$ 253,20. 
ordenador: cEl QoPm robiNsoN aUgUsto boUlHosa bEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº 1706/22/DI/DF – objetivo: a serviço da PmPa; fundamento 
legal: lei. N° 5.119/84; município de origem: cametá-Pa; destino: oeiras 
do Pará-PA; Período: 30 a 31/03/2022; Quantidade de diárias: 02 Diária(s) 
de Alimentação e 01 Diária(s) de Pousada; Servidores: TEN CEL PM Wagner 
sales cabral Júnior; cPf: 710.205.942-68; valor: r$ 474,78. cb Pm rittz de 
freitas cruz; cPf: 528.336.902-15; valor: r$379,80. sd Pm Helinho ferreira 
costa; cPf: 015.143.142-66; valor: r$ 379,80. sd Pm Walber contente 
sanches; cPf: 040.236.042-75; 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 1707/22/DI/DF – objetivo: a serviço da PmPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; município de origem: belém-Pa; 
destino: salvador-ba; Período: 17 a 20/05/2022; Quantidade de diárias: 
03 Diária(s) de Alimentação e 03 Diária(s) de Pousada e 03 indenizações 
de transporte; servidores: maJ Pm Janete Palmira monteiro serrão; cPf: 
681.846.542-00; valor: r$ 1.751,34. ordenador: cEl QoPm robiNsoN 
aUgUsto boUlHosa bEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº 1708/22/DI/DF – objetivo: a fim de cumprir diligências 
de iPm; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; município de origem: 
santarém-Pa; destino: faro-Pa; Período: 10 a 17/04/2022; Quantidade 
de diárias: 07 Diária(s) de Alimentação e 06 Diária(s) de Pousada; 
servidores: tEN Pm Josias moura santos; cPf: 442.133.872-91; valor: 
r$ 1.834,43. sgt Pm Jailson otavio ribeiro lopes; cPf: 764.725.822-
20; valor: r$ 1.714,44. ordenador: cEl QoPm robiNsoN aUgUsto 
BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
PORTARIA Nº 1709/22/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 Oswaldo Nazareno Rosário do 
Nascimento; cPf: 430.084.292-20; valor: r$ 1.055,04. cb Pm clenilson 
Peniche galisa; cPf: 763.393.942-72; 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 1710/22/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (OP. 
TIRADENTES 2022); Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: marituba-Pa; destino: salinópolis-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; 
Quantidade de diárias: 05 Diária(s) de Alimentação e 05 Diária(s) de 
Pousada; servidores: sd Pm Patricia oliveira de oeiras franco; cPf: 
964.650.692-53; 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 1711/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(OP. TIRADENTES 2022); Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: belém-Pa; destino: marapanim-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; 
Quantidade de diárias: 05 Diária(s) de Alimentação e 05 Diária(s) de Pousada; 
servidores: sgt Pm luiz otavio lima de brito; cPf: 608.896.752-87; 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 1712/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(OP. TIRADENTES 2022); Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: belém-Pa; destino: bragança-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; 
Quantidade de diárias: 05 Diária(s) de Alimentação e 05 Diária(s) 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 1713/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(OP. TIRADENTES 2022); Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; 
município de origem: belém-Pa; destino: ilha do cotijuba-Pa; Período: 
20 a 25/04/2022; Quantidade de diárias: 05 Diária(s) de Alimentação 
e 05 Diária(s) de Pousada; Servidores: SGT PM Rosivan Fernandes do 
Nascimento; cPf: 607.270.552-91; 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 1714/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(OP. TIRADENTES 2022); Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: belém-Pa; destino: mosqueiro-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; 
Quantidade de diárias: 05 Diária(s) de Alimentação e 05 Diária(s) de Pousada; 
servidores: cb Pm rafaela Pantoja santos; cPf: 009.634.772-42; valor: r$ 
857,20. ordenador: cEl QoPm robiNsoN aUgUsto boUlHosa bEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº 1715/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(OP. TIRADENTES 2022); Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: belém-Pa; destino: maracanã-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; 
Quantidade de diárias: 05 Diária(s) de Alimentação e 05 Diária(s) de 
Pousada; servidores: cb Pm marcelle lorena figueira Noronha; cPf: 
016.809.952-78; valor: r$ 857,20. ordenador: cEl QoPm robiNsoN 
aUgUsto boUlHosa bEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº 1716/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(OP. TIRADENTES 2022); Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: belém-Pa; destino: mosqueiro-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; 
Quantidade de diárias: 05 Diária(s) de Alimentação e 05 Diária(s) de 
Pousada; servidores: sgt Pm dinaldo teixeira do Nascimento; cPf: 
331.116.692-20; 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 1717/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(OP. TIRADENTES 2022); Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: belém-Pa; destino: bragança-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; 
Quantidade de diárias: 05 Diária(s) de Alimentação e 05 Diária(s) 
de Pousada; servidores: sgt Pm roosevelt oliveira machado; cPf: 
402.173.022-20; valor: r$ 1.318,80. ordenador: cEl QoPm robiNsoN 
aUgUsto boUlHosa bEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
PORTARIA Nº 1734/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(OP. Tiradentes 2022); Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: belém-Pa; destino: barcarena-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; 
Quantidade de diárias: 05 Diária(s) de Alimentação e 05 Diária(s) de 
Pousada; servidor: cb Pm Weverlon brito façanha; cPf: 005.654.512-
22; 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 1735/22/DI/DF – objetivo: reforço de Policiamento 
(OP. Tiradentes 2022); Fundamento Legal: Lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: belém-Pa; destino: barcarena-Pa; Período: 20 a 25/04/2022; 
Quantidade de diárias: 05 Diária(s) de Alimentação e 05 Diária(s) de 
Pousada; servidor: sd Pm felipe gomes dos santos; cPf: 017.639.952-
67; 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.
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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO 
DE SERVIDOR

.

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA 

E DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ

DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL
SEÇÃO TÉCNICA

SUBSEÇÃO DE SELEÇÃO, MOBILIZAÇÃO, RECADASTRAMENTO 
E PESSOAL CIVILCONVOCAÇÃO PARA ADMISSÃO, MATRÍCULA 

E INCORPORAÇÃO, REFERENTE 
AO EDITAL Nº 01/ CFP/PMPA/2020

EDITAL Nº 053/SSMRPC/2022 – CFP/PMPA, DE 11 DE ABRIL DE 2022O 
govErNo do Estado do Pará, por meio da Polícia militar do Pará - PmPa, 
representada por seu comandante geral, JosÉ dilsoN mElo dE soUZa 
JÚNIOR – CEL QOPM, torna pública a CONVOCAÇÃO do candidato abaixo 
relacionado, aprovado no cfP/PmPa/2020, para a entrega dos documentos 
referentes à habilitação para a admissão ao curso de formação de Praças 
da Polícia Militar do Pará CFP/PMPA/2020, para fins de cumprimento da 
decisão judicial, no dia e horário previsto neste edital.1- iaNdErsoN 
SILVA CARVALHO, (SUB JUDICE), Ação Ordinária, processo nº 0801707-
78.2022.8.14.0051.
1. DA CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS
REFERENTES À HABILITAÇÃO:
1.1. o candidato convocado deverá se apresentar, no dia 13 de abril de 
2022, às 09h00min, no departamento geral de Pessoal da Polícia militar 
do Pará, na subseção de seleção, mobilização, recadastramento e Pessoal 
Civil (SSMRPC), localizada na Rodovia Augusto Montenegro KM 09, nº 8401 
– bairro Parque guajará, no complexo do comando geral da PmPa, nesta 
cidade de belém, Estado do Pará.
1.2. caso o candidato não apresente os documentos previstos no subitem 
2.1 deste edital será considerado inabilitado para fins de matrícula e in-
corporação e, em consequência, perderá o direito à vaga de acordo com 
o contido no subitem 19.3 do edital nº 01/PmPa, de 12 de novembro de 
2020.
2. DA HABILITAÇÃO
2.1 o candidato convocado deverá comparecer no dia, hora e local, utili-
zando obrigatoriamente máscara juntamente com o cartão de imunização 
contra a covid-19, para apresentar e entregar os documentos abaixo re-
lacionados:
a) certidão de nascimento e/ou casamento;
b) documento de identidade;
c) título de eleitor e comprovante(s) de votação na última eleição ou jus-
tificativa eleitoral; 
d) comprovante de regularidade de situação militar (somente para candi-
datos do sexo masculino), Certificado de Alistamento Militar, Certificado de 
dispensa de incorporação ou documento equivalente;
e) certificado ou declaração de conclusão do ensino médio, com o respec-
tivo histórico escolar;
f) Cadastro de Pessoa Física (CPF);
g) cartão do PIS (se o candidato for funcionário da iniciativa privada e 
outros);
h) cartão do PASEP (se o candidato for funcionário público – civil ou militar);
i) 03 (três) fotos 3X4 recentes, iguais, descobertas e coloridas;
j) comprovante de residência;
k) firmar declaração de não estar cumprindo sanção em nenhum órgão 
público e/ou entidade das esferas de governo;
l) firmar declaração se mantém ou não vínculo funcional com outro órgão 
público e/ou entidade das esferas de governo;
m) Carteira de Nacional de Habilitação – categoria tipo “B”; e
n) comprovante de imunização contra a Covid-19.
2.2. ressalvados os documentos citados nas alíneas ‘d’ e ‘i’ que deverão 
ser entregues em original, os demais documentos deverão ser entregues 
em 01 (uma) cópia simples, todas acondicionadas em pasta de papelão ou 
de plástico com elástico, devendo o candidato apresentar os documentos 
originais na ocasião da entrega e os documentos em versão digital, de-
verão ser apresentados na forma impressa para fins de autenticação pela 
corporação.
2.3. caso o candidato não compareça e/ou não apresentar os documentos 
constantes no subitem 2.1 deste edital no dia, hora e local estabeleci-
dos, será considerado inabilitado para fins de matrícula e incorporação no 
cfP/2020 e, consequentemente, perderá o direito à vaga, em conformi-
dade com o artigo 2º, inciso vi, da lei 6.626, de 3 de fevereiro de 2004, 
alterada pela lei nº 8.342, de 14 de janeiro de 2016, que dispõe sobre o 
ingresso na Policia militar do Pará e dá outras providências.3. o presente 
edital entra em vigor na data de sua publicação.JosÉ dilsoN mElo dE 
soUZa JÚNior - cEl QoPm
comandante-geral da Polícia militar do Pará 

Protocolo: 783897
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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA 

E DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ

DEPARTAMENTO GERAL DE PESSOAL
CONVOCAÇÃO PARA ADMISSÃO DE MATRÍCULA E 

INCORPORAÇÃO REFERENTE 
AO EDITAL Nº 001/ CFP/PMPA/2016

EDITAL Nº 054/SSMRPC/2022 – CFP/PMPA, DE 11 DE ABRIL DE 2022
o govErNo do Estado do Pará, por meio da Polícia militar do Pará - 
PmPa, representada por seu comandante geral, JosÉ dilsoN mElo dE 
SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM, torna pública a CONVOCAÇÃO do candida-
to abaixo relacionado, aprovado no cfP/PmPa/2016, para a entrega dos 
documentos referentes à habilitação para a admissão ao curso de for-
mação de Praças da Polícia Militar do Pará CFP/PMPA/2016, para fins de 
cumprimento da decisão judicial, no dia e horário previsto neste edital.1- 
MAURÍCIO ANDRÉ DA CRUZ, (SUB JUDICE), Ação Ordinária, processo nº 
0824130-34.2017.8.14.0301.
1. DA CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS REFERENTES 
À HABILITAÇÃO:
1.1. o candidato convocado deverá se apresentar, no dia 13 de abril de 
2022, às 09h00min, no departamento geral de Pessoal da Polícia militar 
do Pará, na subseção de seleção, mobilização, recadastramento e Pessoal 
Civil (SSMRPC), localizada na Rodovia Augusto Montenegro KM 09, nº 8401 
– bairro Parque guajará, no complexo do comando geral da PmPa, nesta 
cidade de belém, Estado do Pará.
1.2. a não apresentação dos documentos previstos no subitem 2.1 deste 
Edital, inabilitará a matrícula e incorporação e, implicará na perda do di-
reito à vaga, conforme as normas editalícias do concurso Público nº 001/
PmPa/2016, de acordo com o contido no subitem 15.3 do Edital nº 001/
cfP/PmPa, de 19 de maio de 2016.
2. DA HABILITAÇÃO
2.1 o candidato convocado deverá comparecer no dia, hora e local, pre-
vistos no subitem 1.1 deste Edital, para apresentação e entrega dos docu-
mentos a seguir relacionados, a fim de ser matriculado no Curso de For-
mação de Praças e incorporado no efetivo da corporação, conforme esta-
belecido no subitem 15.2 do Edital nº 001/cfP/PmPa, de 19 de maio 2016:
a. certidão de nascimento ou casamento;
b. documento de identidade;
c. Título de eleitor e comprovante (s) de votação na última eleição ou jus-
tificativa eleitoral; 
d. Comprovante de regularidade de situação militar (somente para os can-
didatos do sexo masculino): certificado de alistamento militar, certificado 
de dispensa de incorporação ou documento equivalente;
e. Certificado ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio, com respectivo 
Histórico Escolar;
f. Atestado de antecedentes policiais, expedidos pela Polícia Civil do (s) 
local (is) de domicílio do candidato nos últimos 05 (cinco) anos;
g. atestado de antecedentes criminais, expedidos pela Justiça comum Esta-
dual do (s) local (is) de domicílio do candidato nos últimos 05 (cinco) anos;
h. atestado de antecedentes criminais, expedidos pela Justiça militar Esta-
dual do (s) local (is) de domicílio do candidato nos últimos 05 (cinco) anos;
i. atestado de antecedentes criminais, expedidos pela Justiça comum fe-
deral do (s) local (is) de domicílio do candidato nos últimos 05 (cinco) 
anos;
j. atestado de antecedentes criminais, expedidos pela Justiça militar fede-
ral do (s) local (is) de domicílio do candidato nos últimos 05 (cinco) anos;
k. Cadastro de Pessoa Física (CPF);
l. Cartão do PIS (se o candidato for funcionário da iniciativa privada);
m. Cartão do PASEP (se o candidato for servidor público ou militar);
n. três fotos 3X4 recentes, iguais, descobertas e coloridas; 
o. comprovante de residência;
p. firmar declaração de não estar cumprindo sanção em nenhum órgão 
público e/ou entidade das esferas de governo;
q. firmar declaração se mantém ou não vínculo funcional com outro órgão 
público e/ou entidade das esferas de governo.
r. carteira Nacional de Habilitação categoria “b”.2.2. ressalvados os docu-
mentos citados nas alíneas ‘d’, ‘f’, ‘g’, ‘h’, ‘i’, ‘j’, ‘n’, ‘p’ e ‘q’, que deverão ser 
entregues em via original, os demais documentos deverão ser entregues 
em 03 (três) cópias simples, todas acondicionadas em pasta de papelão ou 
de plástico com elástico, devendo o candidato apresentar os documentos 
originais na ocasião da entrega para fins de autenticação pela Corpora-
ção.3. o presente Edital entra em vigor na data de sua publicação.JosÉ 
dilsoN mElo dE soUZa JÚNior – cEl QoPm
comaNdaNtE gEral da PmPa

Protocolo: 783906

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO
.

PORTARIA N° 002/2022-ADM FIN/PA.
o diretor do fundo de assistência social da PmPa - fasPm, usando das 
atribuições que lhes são conferidas pelo dec. N° 108, de 20 de Junho 
de 2011(Estatuto do FASPM) e Portaria N° 053, de 07 de agosto de 
2013(Regimento Interno do FASPM) e, considerando o disposto no Art. 
67 da lei federal N° 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, c/c Portaria Nº 
2034/2019-dP/1 de 04 de outubro de 2019;
rEsolvE:
art. 1° designar os Policiais militares, conforme abaixo relacionados, para 
exercerem a função de fiscal titular e substituto referentes ao credencia-
mento 001/2021 – fasPm/cPl e seu objeto, de forma a atender o disposto 
no art. 67 da lei federal N°8.666/93:
o sUb tEN QPmP rg 1063 raimUNdo tadEU da silva lobato, como 
fiscal titular, e o SGT QPMP RG 24423 SIDNEY DA SILVA GUERREIRO, como 
fiscal substituto.
coNtratada: ticKEt solUÇÕEs Hdfgt, cNPJ: 03.506.307/0001
coNtrato: N° 003/2022.
PUBLICAÇÃO: DOE N°34.905, de 24 de Março de 2022.
obJEto: contratação de empresa especializada para a prestação de ser-
viços de administração e gerenciamento informatizado de fornecimento 
contínuo e ininterrupto de combustíveis e agente redutor de liquido au-
tomotivo (ARLA 32), em rede de postos credenciados em todo o território 
nacional para veículos automotores e equipamento integrantes da frota da 
administração pública do poder executivo do estado do Pará.  
art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
belém, 05 de abril de 2022.
raUl ZENio gENtil silva – cEl QoPm rg 21112
diretor do fasPm-Pa

Protocolo: 784129

ERRATA
.

ERRATA DA PUBLICAÇÃO DOE Nº 34.784, PÁG.216, 
DE 03/12/2021, PROTOCOLO: 737189

Onde se lê:
contrato N° 069/2021
Leia-se:
contrato N° 069/2020ordenador: raUl ZENio gENtil silva – cEl QoPm
diretor do fasPm

Protocolo: 784059

.

.

CONTRATO
.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 006/2022

Exercício: 2022
objeto: Prestação de serviços técnicos especializados em desenvolvimento 
e sustentação de softwares, de natureza continuada, para atender à de-
manda do fundo de assistência social da Polícia militar do Pará.
valor global: Por demanda, disposto no termo de referência e demais 
anexos.
vigência: 01/04/2022 a 01/04/2023
data da assinatura: 01/04/2022
licitação: ProcEsso N° 006/2021 – fasPm - adesão a ata de registro de 
preço n° 001/2022 Pregão eletrônico n° 007/2022 - tJrr
Programa: 1297 – manutenção
Projeto atividade: 8338 – ações administrativas
Elemento de despesa: 3339040 – serv. de tecno. a infor. e comum. – 
Pessoa Jurídica
Elemento de despesa: 3339037 – apoio admin. técnico e operacional                                                             
Plano interno: 4120008338c
fonte do recurso: 0151/0351
contratada: Equilibrium Web serviços de informática ltda
cNPJ: 07.178.322/0001-74
Endereço: rua Ó de almeida, n° 533, bairro: campina, cEP: 66017-050, 
belém-Pa
Telefone: (91) 3241-8537
E-mail: allan@equlibriumweb.com
ordenador: raUl ZENio gENtil silva
dirEtor do fasPm.

Protocolo: 784082



54  diário oficial Nº 34.931 Terça-feira, 12 DE ABRIL DE 2022

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 
DO ESTADO DO PARÁ

.

PORTARIA

PORTARIA Nº 134 DE 08 ABRIL DE 2022.
o comaNdaNtE-gEral do cbmPa e coordENador EstadUal dE dE-
fEsa civil, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo 
ordenamento jurídico vigente, e;
considerando o que preceituam as leis Estaduais nº 6.555/2003 e n° 
8.666/1993 e decretos Estaduais nº 337/2007 e 280/2003;
considerando a Portaria Nº 962 de 19/09/2008, da secretaria de Estado 
de Administração (SEPLAD), que aprova o Manual de Gestão do Patrimônio 
mobiliário do Estado do Pará;
considerando a necessidade de instruir no âmbito do corpo de bombeiro 
militar do Pará - cbmPa a “comissão temporária de avaliação de bens 
móveis” para emissão de Parecer técnico sobre o estado de inservibilidade 
de bens a serem leiloados, conforme o que preconiza a Portaria Nº 0205 
de 08/06/2004 – sEPlad-Pa, resolve:
art. 1º   criar a comissão de avaliação de bens móveis do cbmPa;
art. 2º designar os servidores abaixo para comporem a referida comissão;
Presidente: tcEl Qobm micHEl NUNEs rEis, mf: 5817064-1;
membro:  sUb tEN bm rr aNtÔNio saNtos, mf: 5037689-1;
membro:  2º sgt bm alEX alaN frEirE macHado, mf: 5610397-1.
art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos 
a contar de 07 de abril de 2021, cessando em 31 de dezembro de 2022.
HaYmaN aPolo gomEs dE soUZa – cEl Qobm
comandante-geral do cbmPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 783630

TERMO ADITIVO A CONTRATO

TERMO ADITIVO: 01
Exercício: 2022
contrato: 041/2021
data da assinatura: 02/04/2022
Objeto: A prorrogação de vigência por mais 12 (doze) meses ao Contrato 
n° 041/2021.
Unidade gestora: 310101
fonte do recurso: 0101002877
funcional Programática: 06.126.1508.8238
Elemento de despesa: 339140 
Plano interno: 4120008238c
Valor Global: R$ 548.452,68 (Quinhentos e quarenta e oito mil, quatrocen-
tos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos)
vigência: 03/04/2022 até 02/04/2023.
Contratada: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA-
ÇÃO DO ESTADO DO PARÁ – PRODEPA. 
cNPJ: 05.059.613/0001-18
ordenador: Hayman apolo gomes de souza – cEl Qobm.

Protocolo: 783712
TERMO ADITIVO: 01

Exercício: 2022
contrato: 031/2021
data da assinatura: 05/04/2022
Objeto: A prorrogação de vigência por mais 12 (doze) meses ao Contrato 
n° 031/2021.
Unidade gestora: 310101
fonte do recurso: 0101002156 
c. funcional: 06.122.1297.8338
Elemento de despesa: 339039 
Plano interno: 4120008338c
valor global: r$ 63.672,96 (sessenta e três mil, seiscentos e setenta e dois 
reais e noventa e seis centavos).
vigência: 06/04/2022 até 05/04/2023.
contratada: claro brasil s/a
cNPJ: 40.432.544/0001-47
ordenador: Hayman apolo gomes de souza – cEl Qobm.

Protocolo: 783874
..

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

ERRATA

ERRATA DE EDITAL
CONCORRÊNCIA 001/2022 PC/PAA Comissão Permanente de Lici-
tação informa que o Edital da Concorrência 001/2022 da construção 
do Complexo de Redendão, foi retificado após pedidos de esclarecimentos e 
encontra-se disponível para download e visualização no portal comprasPará.
leão da costa leão Neto
comissão Permanente de licitação Pc/Pa

Protocolo: 783687

CONTRATO
.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N°50/2022-PC/PA. 

modalidade de licitação: inexigibilidade de licitação n°22/2022.
Partes: PolÍcia civil do Estado do Pará. cNPJ Nº 00.368.105/0001-
06 e o sr. KaÊ gUstavo amaral dE soUZa. cPf nº 007.666.572-05.
data da assinatura: 04/04/2022.
vigência: da sua assinatura até 24/06/2022.
Valor: R$8.160,00 (oito mil, cento e sessenta reais).
Objeto: CURSO DE FORMAÇÃO DE POLICIAIS CIVIS, Categorias: Escrivão, 
Investigador, e Papiloscopista de Polícia Civil, 2ª Etapa do Concurso Público 
c-207/2020-sEPlad/PcPa, aprovado pela resolução n° 413/2021 – coN-
sUP, de 21/12/2021, como sUPErvisor das tUrmas iPc 13 e iPc 14.
ProcEsso Nº 2022/292543. 
dotação orçamentário: função Programática: 40101.06.128.1502.8833; 
Elemento de despesa: 339036/339047; fonte: 0101.
contratado: sr. KaÊ gUstavo amaral dE soUZa.
Endereço do contratado: conj. Nova marituba, Quadra 16, bairro: Nova 
marituba, marituba/Pa
ordenadora responsável: ana michelle gonçalves soares Zagalo. chefe de 
gabinete do delegado geral da Polícia civil do Estado do Pará.

Protocolo: 783776
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N° 36/2022-PC/PA. 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 08/2022.

Partes: Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06 e 
roNivaldo PoNtEs dE soUZa, cPf nº 423.861.282-53,
data da assinatura: 18/03/2022.
vigência: 18/03/2022 até 24/06/2022
valor total: r$=3.500,00 
Objeto: contratação da prestação de serviço técnico profissional especiali-
zado, para atender ao “CURSO DE FORMAÇÃO DE POLICIAIS CIVIS – Cate-
goria: Delegado de Polícia Civil, 2ª Etapa do Concurso Público C-206/2020-
sEPlad/Pc/Pa, aprovado pela resolução nº 412/2021-coNsUP, de 
21/12/2022, Processo nº 2022/155725, como moNitor, da disciplina ar-
MAMENTO, MUNIÇÃO E TIRO DEFENSIVO, turma DPC 01, com carga horá-
ria de 70 (setenta) horas-aulas, no valor unitário de R$=50,00 (cinquenta 
reais), totalizando o valor de R$=3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
Processo nº 2022/281522
função Prográmatica: 40101.06.128.1502.8833; Elemento de despesa: 
339036/339047; fonte 0101.
contratado: roNivaldo PoNtEs dE soUZa 
Endereço do contratado: rua liberdade, Pass. santana i, guanabara, ana-
nindeua/PA, Telefone: (91) 99812-6612.
ordenadora responsável: ana michelle gonçalves soares Zagalo. chefe de 
gabinete do delegado geral da Polícia civil do Estado do Pará.
*Republicado por ter saído com incorreção no DOE nº 34.899 de 21/03/2022

Protocolo: 783839

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO 4. CONTRATO: 066/2018-PC/PA. 

Partes: Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ nº 00.368.105/0001-06 e 
g.t.a imÓvEis s/s ltda, cNPJ n° 09.528.663/0001-58. 
objeto: Prorrogação de prazo de vigência por mais 12 meses e reajuste 
pelo igP-m acumulado nos últimos 12 meses. 
data da assinatura: 09/04/2022. 
vigência: 09/04/2022 à 09/04/2023. 
valor: r$20.785,93 mês
orçamento: Programa de trabalho, Natureza da despesa, fonte de recur-
so e origem do recurso. 06.181.1502.8266.339039.0101-Estadual. 
Processo nº 2022/151253. 
contratado: g.t.a imÓvEis s/s ltda. tv dom romualdo de seixas 567 sl 
02, bairro: Umarizal, belém / Pa, cEP: 66050-110
ordenadora responsável: aNa micHEllE goNÇalvEs soarEs Zagalo. 
chefe de gabinete do delegado geral da Polícia civil. 

Protocolo: 783581

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
.

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 022/2022– PC/PA
PartEs: o Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia civil do Estado do Pará, inscrito no cNPJ/
mf sob o nº 00.368.105/0001-06, e o sr. KaÊ gUstavo amaral dE soU-
Za, pessoa física, inscrita no cPf/mf sob o nº 007.666.572-05.
DO OBJETO: Contratação da prestação de serviço técnico profissional es-
pecializado, para atender ao CURSO DE FORMAÇÃO DE POLICIAIS CIVIS, 
Categorias: Escrivão, Investigador, e Papiloscopista de Polícia Civil, 2ª Eta-
pa do concurso Público c-207/2020-sEPlad/PcPa, aprovado pela resolu-
ção n° 413/2021 – coNsUP, de 21/12/2021, sUPErvisor da tUrma iPc 
13, com carga horária de 68 (sessenta e oito) horas-aulas, no valor unitá-
rio de R$60,00 (sessenta reais), totalizando o valor de R$ 4.080,00 (quatro 
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mil e oitenta reais) e da TURMA IPC 14, com carga horária de 68 (sessenta 
e oito) horas-aulas, no valor unitário de R$60,00 (sessenta reais), totali-
zando o valor de R$ 4.080,00 (quatro mil e oitenta reais). Que perfazem 
o valor total do contrato de R$ 8.160,00 (oito mil, cento e sessenta reais).
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO: A presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput da 
lei nº 8.666/93 e suas alterações, considerando o valor para contratação.
VALOR ESTIMADO: R$ 8.160,00 (oito mil, cento e sessenta reais).
rEcUrsos orÇamENtários: 
dotação orçamentária: função Programática: 40101.06.128.1502.8832; 
Elemento de despesa: 339036/339047; fonte: 0101.
ordENador rEsPoNsávEl: aNa micHEllE goNÇalvEs soarEs Zaga-
lo, chefe de gabinete do delegado geral da Polícia civil do Estado do Pará.
foro: belém – Estado do Pará.
data: 04/04/2022.
aNa micHEllE goNÇalvEs soarEs Zagalo
chefe de gabinete do delegado geral Pc/Pa.

Protocolo: 783778
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 08/2022-PC/PA
PartEs: o Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia civil do Estado do Pará, inscrito no cNPJ/
mf sob o nº 00.368.105/0001-06, e o sr. roNivaldo PoNtEs dE soUZa, 
pessoa física, inscrita no cPf/mf sob o nº 423.861.282-53 obJEto: contra-
tação da prestação de serviço técnico profissional especializado, para aten-
der ao “CURSO DE FORMAÇÃO DE POLICIAIS CIVIS – Categoria: Delegado 
de Polícia Civil, 2ª Etapa do Concurso Público C-206/2020-SEPLAD/PC/PA, 
aprovado pela resolução nº 412/2021-coNsUP, de 21/12/2021, como mo-
NITOR, da Disciplina ARMAMENTO, MUNIÇÃO E TIRO DEFENSIVO, Turma 
DPC 01, com carga horária de 70 (setenta) horas-aulas, no valor unitário 
de R$=50,00 (cinquenta reais), totalizando o valor de R$=3.500,00 (três 
mil e quinhentos reais)
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO: 
a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput da lei nº 8.666/93 
e suas alterações, considerando o valor para contratação.
VALOR ESTIMADO: R$= 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
rEcUrsos orÇamENtários: funcional Programática: 
função Programática: 40101.06.128.1502.8833; Elemento de despesa; 
339036/339047; fonte: 0101 
ordENador rEsPoNsávEl: aNa micHEllE goNÇalvEs soarEs Zaga-
lo, chefe de gabinete do delegado geral da Polícia civil do Estado do Pará.
foro: belém – Estado do Pará.
data: 18/03/2022. 
aNa micHEllE goNÇalvEs soarEs Zagalo 
chefe de gabinete do delegado geral da Polícia civil do Estado do Pará.
*Republicado por ter saído com incorreção no DOE nº 34.899 de 21/03/2022

Protocolo: 783840

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
O Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Pará. Resolve ratificar o 
termo de inexigibilidade de licitação nº 08/2022-Pc/Pa para contratação 
de osias PimENta maUÉs.
Valor: R$= 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
Belém (PA) 18 de março de 2022.
aNa micHEllE goNÇalvEs soarEs Zagalo 
chefe de gabinete do delegado geral da Polícia civil do Estado do Pará
*Republicado por ter saído com incorreção no DOE nº 34.899 de 21/03/2022

Protocolo: 783842
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

a chefe de gabinete do delegado geral da Polícia civil do Estado do Pará. 
Resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 022/2022 para 
contratação da sr. KaÊ gUstavo amaral dE soUZa. valor: r$ 8.160,00 
(oito mil, cento e sessenta reais).
belém/Pa, 04 de abril de 2022.
aNa micHEllE goNÇalvEs soarEs Zagalo
chefe de gabinete do delegado geral Pc/Pa

Protocolo: 783780

.

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

PORTARIA Nº 89/2022-AAI/GAB/CORREGEPOL DE 17/03/2022
coNsidEraNdo: a necessidade de apurar a conduta do servidor r.P.m., 
mat. nº 5203929, referente a extrapolação de prazo no cumprimento 
das diligências requeridas no IPL 248/2006.000169-4 (Proc. 0001507-
17.2007.8.14.0201) encaminhadas em 04/10/2007 e só devolvidas em 
02/08/2021, o que gerou no mP a simP 000425-100/2021 fato ocorrido no 
município de Belém, tudo conforme Ofício nº 44/2022/MP 3ªPJCEAP-TCSP/
GAB de 07/03/2022 (PAE 2022/2800841) e demais fatos conexos anexos;
coNsidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.

rEsolvE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da Delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
DPC CYNTHIA DE FÁTIMA DE SOUZA VIANA - COMISSÃO PERMANENTE DE 
ProcEsso admiNistrativo
À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
raimUNdo bENassUlY maUÉs JÚNior
corregedor geral da Polícia civil
PORTARIA Nº 90/2022-AAI/GAB/CORREGEPOL DE 18/03/2022
coNsidEraNdo: a necessidade de apurar a conduta do servidor g.s.m., 
mat. nº 5940356 o qual teria, em tese, agido de forma indevida e in-
compatível com a função policial, durante audiência no Proc. nº 0800276-
78.2022.8.14.0125 da vara criminal de são geraldo do araguaia, tudo 
conforme Of. nº 70/2022/MO/PJSGA de 09/03/2022 (encaminhado pelo 
PAE 2022/290531) e demais anexos e conexos.
coNsidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rEsolvE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do Delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc victor costa lima lEal - corrEgEdoria rEgioNal do sUdEstE 
DO PARA – 10ªRISP
À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
raimUNdo bENassUlY maUÉs JÚNior
corregedor geral da Polícia civil
PORTARIA Nº 91/2022-AAI/GAB/CORREGEPOL DE 28/03/2022
coNsidEraNdo: a necessidade de apurar a conduta do servidor i.P.s., 
mat. nº 5940566, o qual no dia 01/02/2022 teria agido, em tese, de forma 
arbitrária e incompatível com as funções de policial contra agricultores que 
estão no lote 96 da Gleba Bacajá, no município de Anapu-PA (sobre o qual 
há o Processo nº 0003620-53.2014.8.14.0005 relacionado a posse desse 
lote), tudo conforme Of. 029/2022/MP/PJA de 18/03/2022, o qual gerou 
no mP a Notícia fato 000612-801/2022, bem como o despacho da coiNt/
cgPc e demais conexos e anexos;
coNsidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rEsolvE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do Delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc godofrEdo martiNs borgEs - corrEgEdoria rEgioNal do 
XINGU – 11ªRISP
À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
raimUNdo bENassUlY maUÉs JÚNior
corregedor geral da Polícia civil
PORTARIA Nº 92/2022-AAI/GAB/CORREGEPOL DE 28/03/2022
CONSIDERANDO: a necessidade de identificar e individualizar responsabi-
lidades, face o teor do ofício nº 132/2022-Prm/iab/gab2 de 25/05/2022 
e dos anexos, encaminhados através do PaE 2022/254315, os quais refe-
rem-se a falta de respostas aos ofícios encaminhados a 19ª Seccional de 
Polícia civil – itaituba, atinentes as informações sobre a remessa do laudo 
de verificação de autenticidade de cédulas ligadas ao IPL 1000071-32-
20020.4.01.3908 em trâmite na subseção Judiciária de itaituba-Pa/mPf 
(conectado ao APFD.00062/2020.100008-2 da 19ª Seccional Itaituba), os 
quais não foram respondidos pela citada unidade da Pc/Pa até o presente 
momento, tudo conforme despacho da coiNt/cgPc de 08/03/2022 e de-
mais fatos conexos, conforme anexos;
coNsidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rEsolvE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do Delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc EdiNaldo silva dE soUsa - corrEgEdoria rEgioNal do taPa-
JÓS – 15ªRISP
À Divisão de Disciplina e à Diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
raimUNdo bENassUlY maUÉs JÚNior
corregedor geral da Polícia civil
PORTARIA Nº 93/2022-AAI/GAB/CORREGEPOL DE 28/03/2022
coNsidEraNdo: a necessidade de apurar a conduta dos servidores i.m.P., 
mat. nº 57222575 e m.f.J., mat. nº 5619319, referentes a atitudes, em 
tese, arbitrarias e incompatíveis com as funções de policial, praticadas por 
estes ao adentrarem na residência da senhora E.c.r. em companhia de um 
advogado e sem o devido mandado judicial e/ou autorização da proprietá-
ria para tal, fato ocorrido no dia 06/03/2022 no município de itaituba-Pa, 
o que gerou o boP, nº 00469/2022.00091-3, tudo conforme despacho da 
ccrm/cgPc dE 18/03/2022 e demais conexos conforme anexos;
coNsidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
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rEsolvE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do Delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc EdiNaldo silva dE soUsa - corrEgEdoria rEgioNal do taPa-
JÓS – 15ªRISP
À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
raimUNdo bENassUlY maUÉs JÚNior
corregedor geral da Polícia civil
PORTARIA Nº 94/2022-AAI/GAB/CORREGEPOL DE 28/03/2022
coNsidEraNdo: a necessidade de apurar a conduta do servidor s.l.r.m., 
mat. nº 5410100, o qual, em tese, conduzia o veículo cHEvrolEt s10, 
placa QEc-2745 no dia 20/12/2020 às 18h50, quando este envolveu-se em 
um acidente na BR 316 km 13 (Marituba-PA) com o veículo VOYAGE TL de 
placa QEg-4912, fato que gerou na dEcrif o aPdf nº00346/2020.100155-
9 (Proc.0800285.2021.8.14.0133), tudo conforme Despacho da CCRM/
cgPc de 21/03/2022 e demais anexos e conexos;
coNsidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rEsolvE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da Delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc simoNE EdoroN macHado araÚJo - corrEgEdoria gEral
À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
raimUNdo bENassUlY maUÉs JÚNior
corregedor geral da Polícia civil
PORTARIA Nº 95/2022-AAI/GAB/CORREGEPOL DE 28/03/202

coNsidEraNdo: a necessidade de apurar a conduta da servidora m.v.g., mat. 
nº 5787750, referentes a atitudes, em tese, arbitrárias e incompatíveis com as 
funções de policial, praticadas contra o senhor a.f.c., fato que gerou o iPl nº 
00346/2020.100129-0 e o respectivo Proc. nº 0801658-88.201.8.14.0401, fatos 
ocorridos no município de belém, tudo conforme despacho da ccrm/cgPc de 
17/03/2022 e demais conexos conforme anexos;
coNsidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rEsolvE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da Delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc carmEN sUElY soUZa da silva - corrEgEdoria gEral
À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
raimUNdo bENassUlY maUÉs JÚNior

CORREGEDOR GERAL DA POLÍCIA CIVIL
PORTARIA Nº 96/2022-AAI/GAB/CORREGEPOL DE 28/03/2022
CONSIDERANDO: a necessidade de identificar e individualizar responsabi-
lidades, referente aos danos causados na vtr cHEvrolEt, s10, ls 2.8 de 
placa QVK-0B00, a qual estava a disposição da 3ª Seccional Urbana Cidade 
Nova, quando sofreu um, acidente enquanto transitava pelo rod. trans-
mangueirão, as proximidades do shopping grão Pará, fato ocorrido no dia 
19/08/2021 e que gerou a confecção do boP 00004/2021.106552-8, tudo 
conforme documentos encaminhados junto o PaE 2021/1477374 e demais 
fatos conexos, conforme anexos.
coNsidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rEsolvE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do Delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
DPC CLÁUDIO FONSECA E GOMES - DIVISÃO DE DISCIPLINA
À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
raimUNdo bENassUlY maUÉs JÚNior
corregedor geral da Polícia civil
PORTARIA Nº 97/2022-AAI/GAB/CORREGEPOL DE 28/03/2022
CONSIDERANDO: a necessidade de identificar e individualizar responsabi-
lidades, referente aos danos causados na vtr cHEvrolEt, s10, ls 2.8 de 
placa Qvl-4b81, a qual estava a disposição da divisão de Homicídios em 
belém-Pa, quando da ocorrência relatada no boP 00486/2021.100212-0, 
fatos estes encaminhados com o PaE 2021/1464621, ao gabinete/cgPc 
em 25/02/2022 e demais fatos conexos, conforme anexos;
coNsidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rEsolvE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da Delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
DPC LEOMAR NARZILA MAUÉS PEREIRA – COMISSÃO PERMANENTE DE 
ProcEsso admiNistrativo
À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
raimUNdo bENassUlY maUÉs JÚNior
corregedor geral da Polícia civil

PORTARIA Nº 98/2022-AAI/GAB/CORREGEPOL DE 28/03/2022
coNsidEraNdo: a necessidade de apurar a conduta, em tese, arbitrária 
incompatível com a atuação policial, concernentes as denúncias constantes 
do processo judicial nº 0800610-04.2021.8.14.0043 referente a atuação 
de policiais civis de Portel no dia 09/08/2021 durante operação de busca e 
apreensão, tudo conforme despacho ccrm/cgPc de 03/03/2022 e demais 
conexos consoante anexos;
coNsidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rEsolvE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do Delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc rENato loPEs tarallo - corrEgEdoria gEral
À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
raimUNdo bENassUlY maUÉs JÚNior
corregedor geral da Polícia civil
PORTARIA Nº 99/2022-AAI/GAB/CORREGEPOL DE 28/03/2022
CONSIDERANDO: a necessidade de identificar e individualizar responsabili-
dades, referente aos danos causados na vtr fiat Palio, placa QEN-2124, 
a qual estava a disposição da delegacia da Jaderlândia/ananindeua-Pa, 
quando foi danificada, tudo conforme Of.123/2020/DT/DA encaminhado 
junto com o PaE 2020/678774 e demais fatos conexos, conforme anexos;
coNsidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rEsolvE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da Delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc isomarY aNdradE rEgis moNtEiro - corrEgEdoria gEral
À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
raimUNdo bENassUlY maUÉs JÚNior
corregedor geral da Polícia civil

PORTARIA Nº 100/2022-AAI/GAB/CORREGEPOL 
DE 28/03/2022

CONSIDERANDO: a necessidade de identificar e individualizar responsa-
bilidades, referente a inércia/morosidade da unidade policial em dar an-
damento/responder a requisição do Parquet relacionada a Notícia fato 
000549-826/2021, conectada ao Processo 0800378-54.2021.8.14.0087, 
concernentes as medidas protetivas solicitadas pela senhora v.r.P., tudo 
conforme despacho da coiNt/cgPc de 08/02/2022 e demais fatos cone-
xos, conforme anexos.
coNsidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rEsolvE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da Delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc ivoNE fErNaNdEs sHErriNg - corrEgEdoria gEral
À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
raimUNdo bENassUlY maUÉs JÚNior
corregedor geral da Polícia civil

PORTARIA  Nº 101/2022-AAI/GAB/CORREGEPOL 
DE 28/03/2022

CONSIDERANDO: a necessidade de identificar e individualizar as respon-
sabilidades pelo atraso, em tese, na conclusão e remessa dos Proced. 
00206/2019.000020-5, 00206/2019.000022-4, 00206/2019.000026-
2, 00206/2019.000027-2 e 00206/2019.000049-7 tudo conforme 
memo. nº70/2022 s13risP-Pc-Pa de 24/02/2021 encaminhado via PaE 
2022/231974 fato ocorrido em redenção-Pa, tudo conforme despacho da 
coiNt de 15/04/2021 e demais conexos, conforme anexos;
coNsidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rEsolvE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da Delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc viviaNE carvalHo florEs silva - corrEgEdoria rEgioNal do 
ARAGUAIA PARAENSE – 13ªRISP
À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
raimUNdo bENassUlY maUÉs JÚNior
corregedor geral da Polícia civil
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PORTARIA Nº 102/2022-AAI/GAB/CORREGEPOL 
DE 28/03/2022

CONSIDERANDO: a necessidade de identificar e individualizar as res-
ponsabilidades pelo atraso, em tese, na conclusão e remessa dos iPls 
00206/2019.000011-4, 00206/2019.000013-3, 00206/2019.000032-0 e 
00206/2019.000035-3 tudo conforme memo. nº70/2022 s13risP-Pc-Pa 
de 24/02/2021 encaminhado via PaE 2022/231974 fato ocorrido em re-
denção-Pa, tudo conforme despacho da coiNt de 15/04/2021 e demais 
conexos, conforme anexos;
coNsidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rEsolvE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da Delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc viviaNE carvalHo florEs silva - corrEgEdoria rEgioNal do 
ARAGUAIA PARAENSE – 13ªRISP
À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
raimUNdo bENassUlY maUÉs JÚNior

CORREGEDOR GERAL DA POLÍCIA CIVIL
PORTARIA Nº 103/2022-AAI/GAB/CORREGEPOL 

DE 28/03/2022
coNsidEraNdo: a necessidade de apurar as denúncias de atitudes, em 
tese, arbitrárias praticadas por policiais civis contra um jovem no município 
de Portel, fato ocorrido no dia 13/03/2022, tudo conforme despacho da 
coiNt/cgPc e demais fatos conexos conforme e anexos.
coNsidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rEsolvE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência do Delegado abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
dPc rENato loPEs tarallo - corrEgEdoria gEral
À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
raimUNdo bENassUlY maUÉs JÚNior
corregedor geral da Polícia civil

PORTARIA Nº 104/2022-AAI/GAB/CORREGEPOL 
DE 28/03/2022

coNsidEraNdo: a necessidade de apurar as circunstancias e responsabili-
dades na fuga do preso f.s.s. da carceragem da seccional Urbana da cidade 
Nova em ananindeua-Pa, fato que ocasionou o boP 00004.2022.102803-0 
de 19/03/2022 e demais fatos conexos conforme anexos;
coNsidEraNdo: que fatos dessa natureza devem ser apurados, visando 
o completo esclarecimento dos fatos comunicados.
rEsolvE: determinar a instauração de apuração administrativa interna 
sob a presidência da Delegada abaixo, para que no prazo de 30(trinta) dias 
proceda a apuração.
DPC CYNTHIA DE FÁTIMA DE SOUZA VIANA – COMISSÃO PERMANENTE DE 
ProcEsso admiNistrativo
À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
raimUNdo bENassUlY maUÉs JÚNior
corregedor geral da Polícia civil

Protocolo: 784131
PORTARIA Nº 205/2022-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 29/03/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 225/2020-gab/corrEgEPol de 
10/06/2020, instaurada para identificar e individualizar condutas, face o 
não cumprimento de diligências e remessa dos autos do procedimento 
policial nº00340/2018.000054-6 (Proc. nº0800977.10.2019.8.14.0201), 
conforme portaria instauradora;
coNsidEraNdo: não restar comprovada a incidência de transgressão dis-
ciplinar no fato apurado;
rEsolvE: determinar o arQUivamENto dos autos da aai nº 225/2020-
gab/corrEgEPol de 10/06/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores.
À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
rEgiNa marcia raiol lima
coordenadora da capital e região metropolitana
PORTARIA Nº 206/2022-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 29/03/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 205/2020-gab/corrEgEPol de 
10/06/2020, que apurou as circunstâncias da fuga do preso, i.J.s.r., con-
forme portaria instauradora;
coNsidEraNdo: não restar comprovada a incidência de transgressão dis-
ciplinar no fato apurado;

rEsolvE: determinar o arQUivamENto dos autos da aai nº 205/2020-
gab/corrEgEPol de 10/06/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores.
À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
rEgiNa marcia raiol lima
coordenadora da capital e região metropolitana
PORTARIA Nº 207/2022-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 29/03/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 193/2020-gab/corrEgEPol de 
10/06/2020, instaurada para identificar e individualizar condutas, face a 
não localização, em tese, dos autos do iPl n. 259/2008.000171-2-sU Paar 
(Proc. n. 0010181-34.2008.814.0006), conforme portaria instauradora;
coNsidEraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar praticada por 
parte de servidores;
rEsolvE: determinar o arQUivamENto dos autos da aai nº 193/2020-
gab/corrEgEPol de 10/06/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores.
À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
rEgiNa marcia raiol lima

COORDENADORA DA CAPITAL E REGIÃO METROPOLITANA
PORTARIA Nº 208/2022-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 29/03/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 191/2020-gab/corrEgEPol de 
09/06/2020, instaurada para apurar as circunstâncias da fuga do preso 
de justiça r.s.s., no momento em que era conduzido para realização de 
exame pericial no centro de Perícias renato chaves/Pa, conforme portaria 
instauradora;
coNsidEraNdo: não restar comprovada a incidência de transgressão dis-
ciplinar no fato apurado;
rEsolvE: determinar o arQUivamENto dos autos da aai nº 191/2020-
gab/corrEgEPol de 09/06/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores.
À Divisão de Disciplina e à Diretoria de administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
rEgiNa marcia raiol lima
coordenadora da capital e região metropolitana
PORTARIA Nº 209/2022-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 29/03/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 144/2020-gab/corrEgEPol de 
13/03/2020, instaurada para apurar a declaração de a.o., por ocasião de 
audiência de custódia realizada em 07/01/2020, na comarca de barcare-
na/Pa, conforme portaria instauradora;
coNsidEraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar praticada por 
parte de servidores;
rEsolvE: determinar o arQUivamENto dos autos da aai nº 144/2020-
gab/corrEgEPol de 13/03/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores.
À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
aNgEla dalila cUNHa Prado
coordenadora do interior
PORTARIA Nº 210/2022-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 29/03/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 115/2020-gab/corrEgEPol de 
10/03/2020, instaurada para identificar e individualizar conduta, face a 
autoridade Policial, ter, em tese, deixado de instaurar procedimento policial 
no prazo legal, conforme portaria instauradora;
coNsidEraNdo: não restar comprovada a incidência de transgressão dis-
ciplinar no fato apurado;
rEsolvE: determinar o arQUivamENto dos autos da aai nº 115/2020-
gab/corrEgEPol de 10/03/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores.
À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
rEgiNa marcia raiol lima
coordenadora da capital e região metropolitana
PORTARIA Nº 211/2022-GAB/CGPC/DIVERSOS DE 29/03/2022
coNsidEraNdo: a conclusão da aai nº 47/2020-gab/corrEgEPol de 
18/02/2020, instaurada para apurar a conduta da servidora, s.m.f.t., mat. 
n. 5207088, que teria, em tese, deixado de cumprir diligências requisita-
das pelo órgão ministerial, conforme portaria instauradora;
coNsidEraNdo: não haver indícios da prática de transgressão disciplinar 
por parte da servidora;
rEsolvE: determinar o arQUivamENto dos autos da aai nº 47/2020-
gab/corrEgEPol de 18/02/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, 
da lei complementar nº 022/94 e alterações posteriores.
À Divisão de Disciplina e à Diretoria de Administração, para as providências 
de alçada.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
rEgiNa marcia raiol lima
coordenadora da capital e região metropolitana

Protocolo: 784164
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.

.

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA N°. 268/ 2022 
romUlo rossiNE dos saNtos brito 
matrÍcUla: 5952549 
cargo: Perito criminal
cidadE: itaitUba - Pa
DIÁRIA: 07 1/2 (Sete e meia) PERÍODO: 01/04/2022 a 08/04/2022 
OBJETIVO: REALIZAÇÃO DE PERICIAS.
dr. cElso da silva mascarENHas
PORTARIA N°. 434/ 2022 
dUrval saNtaNa cordEiro filHo 
matrÍcUla: 5923280/1 
cargo: motorista
cidadE: igaraPÉ mirÍ - Pa
DIÁRIA: 07 1/2 (Sete e meia) PERÍODO: 23/03/2022 a 30/03/2022 
obJEtivo: conduzir veículo.
dr. cElso da silva mascarENHas

Protocolo: 784084
PORTARIA N°. 516/ 2022 
NilsoN almEida dE soUsa filHo 
matrÍcUla: 5932680 
cargo: gerente
cidadE: brasilia/ df
DIÁRIA: 04 1/2 (Quatro e meia) PERÍODO: 28/03/2022 a 01/04/2022 
obJEtivo: Participar de evento.
dr. cElso da silva mascarENHas
PORTARIA N°. 1215/ 2021
isis morEira cardoso lUstosa 
matrÍcUla: 5958229 
cargo: Perito criminal
cidadE: ParaUaPEbas - Pa
DIÁRIA: 07 1/2 (Sete e meia) PERÍODO: 22/09/2021 a 29/09/2021 
obJEtivo: realizar perícia.
dr. cElso da silva mascarENHas
PORTARIA N°. 1222/ 2021
fabriZia dE olivEira alviNo raYol 
matrÍcUla: 5888118/1 
cargo: Perito criminal
cidadE: abaEtEtUba - Pa
DIÁRIA: 04 1/2 (Quatro e meia) PERÍODO: 01/09/2021 a 05/09/2021 
obJEtivo: realizar perícia.
dr. cElso da silva mascarENHas
PORTARIA N°. 322/ 2022 
fabriZia dE olivEira alviNo raYol 
matrÍcUla: 5888118/1 
cargo: Perito criminal
cidadE: abaEtEtUba - Pa
DIÁRIA: 09 1/2 (Nove e meia) PERÍODO: 21/03/2022 a 30/03/2022 
obJEtivo: realizar perícia.
dr. cElso da silva mascarENHas

Protocolo: 784071

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 
DO ESTADO DO PARÁ

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 1316/2022-DG/CGP, de 11/04/2022
a diretora geral do departamento de trânsito do Estado do Pará – dE-
traN/Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
coNsidEraNdo a solicitação através do memº 08/2022, de 04/02/2022, 
protocolado sob o Nº 2022/259211,
r E s o l v E:
coNcEdEr à servidora andréa santana de oliveira, auxiliar de trânsi-
to, matrícula 57175929/1, lotada na Gerência de Patrimônio, Gratificação 
por Regime Especial de Trabalho de Tempo Integral, com base em 40% 
do vencimento do cargo efetivo, em substituição à servidora diva maria 
do rosário ferreira, agente administrativo, matrícula 105643/2, e deverá 
cumprir o expediente diário de 08:00 às 17:00h, enquanto perdurar a ne-
cessidade de serviço.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 12/04/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
rENata mirElla frEitas g. dE soUsa coElHo
diretora geral

PORTARIA Nº 1315/2022-DG/CGP, de 11/04/2022
a diretora geral do departamento de trânsito do Estado do Pará – dE-
traN/Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
coNsidEraNdo a solicitação através do memº 08/2022, de 04/02/2022, 
protocolado sob o Nº 2022/259211,
r E s o l v E:
coNcEdEr à servidora angela maria baia da silva, analista de adminis-
tração e finanças, matrícula 5473829/3, lotada na gerência de Execução 
Financeira, Gratificação por Regime Especial de Trabalho de Tempo Inte-
gral, com base em 40% do vencimento do cargo efetivo, em substituição 
à servidora sheila de Nazare resque rosa, analista de administração e 
finanças, matrícula 57173541/2, e deverá cumprir o expediente diário de 
08:00 às 17:00h, enquanto perdurar a necessidade de serviço.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 12/04/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
rENata mirElla frEitas g. dE soUsa coElHo
diretora geral
PORTARIA Nº 1314/2022-DG/CGP, de 11/04/2022
a diretora geral do departamento de trânsito do Estado do Pará – dE-
traN/Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
coNsidEraNdo a solicitação através do memº 08/2022, de 04/02/2022, 
protocolado sob o Nº 2022/259211,
r E s o l v E:
EXCLUIR a Gratificação por Regime Especial de Trabalho de Tempo Inte-
gral, com base em 40% do vencimento do cargo efetivo, concedida através 
da Portaria 4071/2019-dg/cgP, à servidora diva maria do rosário ferreira, 
agente administrativo, matrícula 105643/2, deste departamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 12/04/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
rENata mirElla frEitas g. dE soUsa coElHo
diretora geral

Protocolo: 784069
PORTARIA Nº 1210/2022-DG/CGP, de 07/04/2022
a diretora geral do departamento de trânsito do Estado do Pará – dE-
traN/Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNsidEraNdo a solicitação constante do memorando 103/2022-gcc, de 
29/03/2022, e demais despachos no Processo 2022/372869,
rEsolvE:
DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para procederem à fiscaliza-
ção e acompanhamento da execução do objeto do contrato administrativo 
nº 028/2022, firmado entre este Departamento e a Empresa AP GONÇAL-
vEs comErcial, bem como, dos respectivos termos aditivos, competin-
do-lhes a prerrogativa de sugerir modificações que contribuam à sua fiel 
execução, e ainda, atestar os serviços conforme acordados.
titUlar:
dielson cícero de souza rosa, matrícula 5945681/1;
sUPlENtE:
oZiNaldo do NascimENto aZUlaY, matrícula 3266249/1.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 25/03/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
renata mirella freitas guimarães de s. coelho
diretora geral
PORTARIA Nº 1246/2022-DG/CGP, de 08/04/2022
a diretora geral do departamento de trânsito do Estado do Pará – dE-
traN/Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
coNsidEraNdo a solicitação constante do memº 059/2022-gdP-dEtraN, 
datado de 04/04/2022, e demais despachos no Processo 2022/404432,
r E s o l v E:
DESIGNAR a servidora Ângela do Socorro Coutinho Monteiro, Analista de 
administração e finanças, matrícula 57193225/1, para responder pela ge-
rência de desenvolvimento de Pessoas deste departamento, no período de 
18/05 a 16/06/2022, durante as férias da titular.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 18/05/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
gabinete da diretoria geral, 08 de abril de 2022.
rENata mirElla frEitas g. dE soUsa coElHo
diretora geral

Protocolo: 784011
PORTARIA Nº 1313/2022-DAF/CGP, de 11/04/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020- dg/cgP.
coNsidEraNdo a solicitação constante no Processo nº 2022/368386;
rEsolvE:
torNar sEm EfEito a Portaria 1046/2022-daf/cgP, de 28/03/2022, publi-
cado no doE 34.921, dE 05/04/2022, que concedeu suprimento de fundos ao 
servidor Reinaldo dos Santos Barros, matrícula nº 3476 /1, a fim de subsidiar 
despesas emergencias de pequeno vulto e de pronto pagamento que possam 
ocorrer nas atividades desenvolvidas no municipio de Novo Progresso.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo mElo braga
diretor administrativo e financeiro.

Protocolo: 783998
PORTARIA Nº 1274/2022-DAF/CGP, de 08/04/2022
a coordenadora de gestão de Pessoas, do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas, e,
coNsidEraNdo o disposto no art. 91, da lei 5.810/94-rJU, de 24/01/1994 
e a apresentação do laudo médico nº 88340, de 01/04/2022,
r E s o l v E:
coNcEdEr ao servidor PaUlo rENEE fErrEira dos saNtos, agente de 
fiscalização de trânsito, matrícula 5958759/1, lotado na gerência de ope-
ração e Fiscalização de Trânsito da Capital, 30 (trinta) dias de Licença para 
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tratamento de saúde, no período de 14/03 a 12/04/2022, conforme laudo 
médico nº 88340, de 01/04/2022.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 14/03/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima matos oliveira
coordenadora de gestão de Pessoas.
PORTARIA Nº 1273/2022-DAF/CGP, de 08/04/2022
a coordenadora de gestão de Pessoas, do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas, 
r E s o l v E:
rEtificar na Portaria 4674/2021-daf/cgP, que concedeu ao servidor mar-
celo lopes leal, auxiliar operacional de trânsito, matrícula 80845602/1, 
lotado na Gerência de Benefícios e Assistência Social, onze (11) dias de 
licença para tratamento de saúde, no período de 29/09 a 09/10/2021, 
conforme laudo médico nº 83011, de 03/12/2021, onde se lê retroagirão 
a 20/12/2020 leia-se retroagirão a 29/09/2021.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 29/09/2021.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima matos oliveira
coordenadora de gestão de Pessoas.

Protocolo: 783781
PORTARIA Nº 1153/2022-DAF/cgp, de 06 de abril de 2022. 
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará-dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dg/cgP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante 
no Processo nº 2022/369889;
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 Tucu-
rui para o município de Novo repartimento no período de 08 à 12/04/2022, 
a fim de realizar exames teóricos e prova prática para processo de habili-
tação, no referido municipio.

nome matricula
gilbert da costa campelo 57175846 /2

cádimo lopes silva 5858704 /2

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se. 
lUiZ PaUlo mElo braga
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 1154/2022-DAF/cgp, de 06 de abril de 2022. 
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará-dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dg/cgP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante 
no Processo nº 2022/373340;
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 Castanhal 
para o município de Belém no período de 25/04 à 04/05/2022, a fim de 
resolver pendências da cirEtraN, na sede dEtraN.

nome matricula
leandro guilherme vieira 5949123 /2

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se. 
lUiZ PaUlo mElo braga
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 1159/2022-DAF/cgp, de 06 de abril de 2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará-dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dg/cgP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante 
no Processo nº 2022/367079;
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 o município de ourilândia do Norte no período de 18/04 
à 13/05/2022, a fim de resolver serviços da secretária na CIRETRAN, do 
referido municipio.

nome matricula
lissandra cecília martins Erero 57194914 /1

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se. 
lUiZ PaUlo mElo braga
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 1166/2022-DAF/cgp, DE 06 de abril de 2022. 
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará-dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dg/cgP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante 
no Processo nº 2022/398026;
r E s o l v E:
AUTORIZAR o pagamento de TREZE E MEIA (13 e 1/2) diárias aos servi-
dores abaixo especificados, referente ao deslocamento do município de 
Belém para os municípios de MARITUBA – 19/04 à 02/05/2022, a fim de 
realizar operações de fiscalização do trânsito ao longo do trecho (KM-0 
ao KM-18) da rodovia BR-316

nome matricula
Eduardo augusto ferreira lins 57203591 /1
britis Helena valente do carmo 57202136 /2
Jacson cleiton de melo saraiva 57200226 /1

marcus césar rodrigues moraes 57189262 /2
João carlos Penna de araújo 57209449 /2
fábio rodrigo braga santiago 57197560 /2

Hércules farias da rocha 57209343 /2
Hiran costa mesquita 5805201 /3

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se. 
lUiZ PaUlo mElo braga
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 1167/2022-DAF/cgp, DE 06 de abril de 2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará-dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dg/cgP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante 
no Processo nº 2022/398025;
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 – 19/04 à 02/05/2022, a fim de realizar 
operações de fiscalização do trânsito ao longo do trecho (KM-0 ao KM-18) 
da rodovia br-316

nome matricula
luciano azevedo Nascimento 57214954 /1

shirley alessandra soares castanheira 57226458 /1
rita de cássia moreira de melo Pompeu 57205875 /1

soraia selma andrade cardoso 57202052 /1
iolete maria dos santos anderson 54191814 /3

roberta rossy da silva franco da costa 57193812 /2
Klécio de tarcio brito Pereira 57214999 /1

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se. 
lUiZ PaUlo mElo braga
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 1179/2022-DAF/cgp, de 06 de abril de 2022.
O Diretor Administrativo e Financeiro do Departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe fo-
ram delegadas pela PORTARIA Nº 3057/2020-DG/CGP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/398029;
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 – 19/04 à 02/05/2022, a fim de realizar 
operações de fiscalização do trânsito ao longo do trecho (KM-0 ao KM-18) 
da rodovia br-316

nome matricula
benedito Nascimento sidônio 57226314 /1
Jefferson Luiz Santos da Silva 57197136 /2

Normando Queiroz borges 57194381 /2
luciano batista santos braga 57201668 /2
antonio luiz rodrigues Neri 54187949 /2

Haroldo thiago monteiro de oliveira 57230558 /1
fernando antônio filizzola bentes filho 54192715 /2

José roberto dos santos ferreira 57208054 /1
Ednelson amaral serrão 57200234 /1

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se. 
lUiZ PaUlo mElo braga 
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 1170/2022-DAF/CGP, DE 06 de abril de 2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020- dg/cgP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/387550;
rEsolvE:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
José raimundo borges costa, matrícula nº 57196677 /1, no cargo de au-
xiliar operacional de trânsito, lotada na dto.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) e destina-se a fim de suprir 
despesas emergenciais que ocorreram nos municipios de altamira, santa-
rém, oriximiná, Óbidos.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação: 
3339030-r$- 500,00
3339033-r$-1.500,00
3339036-r$- 500,00
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 23/04 à 20/05/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo mElo braga
diretor administrativo e financeiro.
PORTARIA Nº 1171/2022-DAF/CGP, DE 06 de abril de 2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020- dg/cgP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/380422;
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rEsolvE:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos a servidora 
lissandra cecília martins Erero, matrícula nº 57194914 /1, no cargo de 
auxiliar de trânsito, lotada na corregedoria.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
600,00 (SEISCENTOS REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas de 
passagens intermunicipal no municipio de ourilândia do Norte.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-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 18/04 à 13/05/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo mElo braga
diretor administrativo e financeiro.
PORTARIA Nº 1201/2022-DAF/CGP, de 07 de abril de 2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020- dg/cgP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/393834;
rEsolvE:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Jailson ferreira Pereira chaves, matrícula nº 57196175 /1, no cargo de 
auxiliar operacional de trânsito, lotada na daf/cim/gosENg.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) e destina-se a fazer a manutenção nas 
linhas telefônicas, no padrão de entrada, nas extenções das linhas tele-
fônicas nas cirEtraNs dos municipios de ourilândia do Norte e tucumã.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-4.000,00 
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dEtraN/Pa.
Para aplicação: No período de 18/04 à 06/05/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
lUiZ PaUlo mElo braga
diretor administrativo e financeiro.

Protocolo: 783938

.

.

SUPRIMENTO DE FUNDO
.

PORTARIA Nº 1213/2022-DAF/CGP, DE 07/04/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020- dg/cgP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/402057;
rEsolvE:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
irandir de castro diniz, matrícula nº 57196438/2.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
1.200,00 (um mil e duzentos reais) e destina-se a fim de suprir despesas 
de pronto pagamento no município de Portel/Pa. 
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-1.200,00
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 19/04 à 23/04/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo mElo braga
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 1216/2022-DAF/CGP, DE 07/04/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020- dg/cgP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/400958;
rEsolvE:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
oclênio fernandes de lima, matrícula nº 57227329/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
500,00 (quinhentos reais) e destina-se a fim de suprir s despesas emer-
genciais e de pronto pagamento decorrentes de atividades de fiscalização 
de trânsito desenvolvidas no município de trairão/Pa. 
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030- r$ 300,00
3339036- r$ 200,00

art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dEtraN/Pa.
Para aplicação: No período de 13/04 à 26/04/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo mElo braga
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 1219/2022-DAF/CGP, DE 07/04/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020- dg/cgP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/400635;
rEsolvE:
art. 1º - aUtoriZar a concessão de suprimento de fundos à servidora 
Eliana ramos da silva, matrícula nº 57203584/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
1.000,00 (um mil reais) e destina-se a fim de suprir s despesas emergen-
ciais e de pronto pagamento decorrentes de atividades de fiscalização de 
trânsito desenvolvidas no município de Jacundá/Pa. 
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030- r$ 600,00
3339036- r$ 400,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dEtraN/Pa.
Para aplicação: No período de 28/04 à 19/05/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo mElo braga
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 783763

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 1161/2022-DAF/cgp, de 06/04/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará-dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dg/cgP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/356896;
r E s o l v E : 
AUTORIZAR o pagamento de dezoito e meia (18 e 1/2) diárias ao servi-
dor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Abaetetuba no período de 11/04 à 29/04/2022, a fim 
de realizar atendimento e concluir processos de veículos na itinerante.

nome matricula
amilton Quaresma Pureza 57197474 /1

lUiZ PaUlo mElo braga
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 1162/2022-DAF/cgp, de 06/04/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará-dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dg/cgP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/344884;
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 marabá para os municípios de Eldorado dos caraJás – 18/04 à 
13/05/2022, a fim de realizar vistoria veicular.

nome matricula
francisco marcelo da silva lima 57201603 /1

lUiZ PaUlo mElo braga
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 1163/2022-DAF/cgp, de 06/04/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará-dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dg/cgP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/368102;
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 Mu-
nicípio de belém para os municípios de santana do araguaia – 20/04 à 
23/04/2022, conceição do araguaia – 24/04 à 26/04/2022, redenção – 
27/04 à 29/04/2022, Xinguará – 30/04 à 02/05/2022, agua azul do Norte 
– 03/05 à 05/05/2022, ourilândia do Norte – 06/05 à 08/05/2022, tucumã 
– 09/05 à 11/05/2022, são félix do Xingú/belém – 12/05 à 15/05/2022, 
a fim de realizar estudo de Reclasificação ou implatação de CIRETRAN/
Postos avaNÇados nas regiões de integração do Estado, para auxiliar 
a gestão do dEtraN/Pa.

nome matricula
clístenes de alencar ribeiro 5757932 /4

Emerson almeida lima 57175957 /1
valdinar costa vieira Junior 57189952 /1

lUiZ PaUlo mElo braga
diretor administrativo e financeiro
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PORTARIA Nº 1164/2022-DAF/cgp, de 06/04/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará-dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dg/cgP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante 
no Processo nº 2022/398033;
r E s o l v E:
AUTORIZAR o pagamento de QUATORZE E MEIA (14 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de belém para os municípios de saliNÓPolis – 19/04 à 03/05/2022, a 
fim de realizar operação de fiscalização de trânsito no referido município.

nome matricula
inivens Nazaré dos santos andrade 57198613 /1

denise de souza matos 57176007 /3
Naum bastos de souza santos 57227682 /1

Nívia guedes gorayeb 57195550 /2
david clayton Pantoja da Paz 57226372 /1
Waldir dircelo Pantoja coelho 54196756 /3

rogério barbosa ferreira 57226724 /1

lUiZ PaUlo mElo braga
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 1169/2022-DAF/cgp, de 06/04/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará-dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dg/cgP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante 
no Processo nº 2022/394294;
r E s o l v E : 
AUTORIZAR o pagamento de vinte e dois e meia (22 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de redenção para o município de santa do araguaia no período de 14/04 
à 06/05/2022, a fim de desempenhar suas atividades funcionais, em Ope-
ração de fiscalização de trânsito, em cumprimento a programação da dto 
no referido municipio.

nome matricula
davi de castro e silva 57201909 /1

Everaldo cunha da silva 5822661 /2
raoni daniel dias da silva 57205774 /1

lUiZ PaUlo mElo braga
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 1180/2022-DAF/cgp, de 06/04/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará-dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dg/cgP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante 
no Processo nº 2022/376065;
r E s o l v E : 
AUTORIZAR o pagamento de cinco e meia (05 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de Mãe do Rio no período de 02 à 07/05/2022, a fim de 
ministrar Cursos Especializado de Atualização de Profissionais Mototaxista.

nome matricula
Heldecir lima conceição 3157300 /1
Jaime da silva ramos 3264831 /1

maria dalva cordeiro Pantoja 57198714 /1
olenilson santos gomes 57174115 /2
Ezequias tavares da silva 57195749 /1

lUiZ PaUlo mElo braga
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 1184/2022-DAF/cgp, de 07/04/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará-dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dg/cgP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante 
no Processo nº 2022/380197;
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 abaetetuba – 01 à 07/05/2022, moju/belém 
– 08 à 15/05/2022, a fim de ministrar Cursos Especializado para Agente 
multiplicador em Educação para o trânsito aos agentes educadores e pro-
fissionias de trânsito.

nome matricula
cilene Pereira oliveira 55586944 /2
maria clara das Neves 57175783 /1

maria do socorro teixeira da silva 30040 /1
Ângela do Socorro Coutinho Monteiro 57193225 /1

Walter mota aragão silva 5414806 /6

lUiZ PaUlo mElo braga
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 1019/2022-DAF/cgp, DE 25/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará-dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dg/cgP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante 
no Processo nº 2022/341480;
r E s o l v E:

AUTORIZAR o pagamento de OITO E MEIA (08 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
belém para os municípios de altamira – 06/04 à 07/04/2022, saNta-
rÉm – 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 1230/2022-DAF/CGP, DE 07/04/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020- dg/cgP.
coNsidEraNdo a solicitação constante do memº 125/2022-cNcir, de 
07/03/2022, e demais despachos nos Processos 2022/36759 e 2022/265680,
r E s o l v E:
rEtificar na Portaria 411/2022-daf/cgP, de 04 de fevereiro de 2022, 
que autorizou o deslocamento da servidora maria do socorro cUstÓ-
dio cEJas, matrícula 57175753/1, de belém para o município de abaete-
tuba, a fim de realizar atividades de suporte administrativo no atendimento 
e retaguarda de processos de veículos, na referida cirEtraN:
Onde se lê: 
no período de 14/02 à 11/03/2022 - 25 e ½ (vinte e cinco e meia).
Leia-se: 
no período de 08/03 à 01/04/2022 - 24 e ½ (vinte e quatro e meia).
lUiZ PaUlo mElo braga
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 1231/2022-DAF/CGP, DE 07/04/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020- dg/cgP.
coNsidEraNdo a solicitação constante nos Processos 2022/159794 e 2022/238890,
r E s o l v E:
rEtificar na Portaria 541/2022-daf/cgP, de 16/02/2022, os períodos 
dos municípios de deslocamento dos servidores antonio José silva de mou-
ra, cícero reis souza e luís antônio alves batista:
Onde se lê: para os municípios de santarém – 21/02/2022, itaituba – 
22/02 à 01/03/2022, santarém/belém – 02/03 à 22/03/2022 - 29 e ½ 
(vinte e nove e meia)..
Leia-se: para os municípios de santarém – 07/03/2022, itaituba – 08/03 
à 14/03/2022, Santarém/Belém – 15/03 à 05/04/2022 – 29 e ½ (vinte e 
nove e meia).
lUiZ PaUlo mElo braga
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 1232/2022-DAF/CGP, DE 07/04/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020- dg/cgP.
coNsidEraNdo a solicitação constante do memº 90/2022-cNcir, de 
03/03/2022, e demais despachos nos Processos 2022/33513 e 2022/247753,
r E s o l v E:
rEtificar na Portaria 460/2022-daf/cgP, de 08 de fevereiro de 2022, 
que autorizou o deslocamento do servidor Elias gomEs dE soUZa, ma-
trícula 55585740/2, de Belém para o município de São Félix do Xingu, a fim 
de realizar atendimento de veículo na referida cirEtraN:
Onde se lê: no período de 14/02 à 11/03/2022 - 25 e ½ (vinte e cinco e meia).
Leia-se: no período de 07/03 à 01/04/2022 - 25 e ½ (vinte e cinco e meia).
lUiZ PaUlo mElo braga
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 1233/2022-DAF/CGP, DE 07/04/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará- dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020- dg/cgP.
coNsidEraNdo a solicitação constante do memº 89/2022-crv, de 
03/03/2022, e demais despachos nos Processos 2022/34078 e 2022/247657,
r E s o l v E:
rEtificar na Portaria 353/2022-daf/cgP, de 02 de fevereiro de 2022, 
que autorizou o deslocamento da servidora aNa sUEli QUadros da 
ROSA, matrícula 3268438/1, de Belém para o município de Altamira, a fim 
de realizar atendimento de veículo na referida cirEtraN:
Onde se lê: no período de 07/02 à 04/03/2022 - 25 e ½ (vinte e cinco e meia).
Leia-se: no período de 07/03 à 01/04/2022 - 25 e ½ (vinte e cinco e meia).
lUiZ PaUlo mElo braga
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 783746
PORTARIA Nº 1006/2022-DAF/cgp, DE 25/03/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará-dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dg/cgP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante 
no Processo nº 2022/328934;
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 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, 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. 
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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
PORTARIA Nº 1112/2022-DAF/cgp, DE 01/04/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará-dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dg/cgP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante 
no Processo nº 2022/363972;
r E s o l v E : 
AUTORIZAR o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias a 
servidora abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de 
belém para o município de abaetetuba no período de 18/04 à 13/05/2022, 
a fim de realizar atendimento ao público ao público no setor de habilitação.

nome matricula
sandra abreu Pinheiro 57194026 /1

 
lUiZ PaUlo mElo braga
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 1130/2022-DAF/cgp, DE 04/04/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará-dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dg/cgP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante 
no Processo nº 2022/357200;
r E s o l v E : 
AUTORIZAR o pagamento de dez e meia (10 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Novo Progresso no período de 27/03 à 06/04/2022, a 
fim de realizar atendimento itinerante de habilitação, e cobertura jornalis-
tica e fotográfica durante o Evento de Atendimento DETRAN e Inauguração 
da cirEtraN do referido municipio.

nome matricula
cleudino Pessoa da silva 57200996 /3
leandro oliveira ferreira 55588475 /1

alvaro augusto dos santos moraes 57200281 /1
ricardo lucio domont costa 5955425 /1
maria virgínia brito de araújo 57176562 /1
Hellem tayla da silva moura 80845554 /1

Jorge luis costa magno 57195022 /2
vicente de Paulo Pureza 5095042 /1
ana Paula farias brown 80845544/1

Jamile Yasmim cardoso santos 04220511 /1
rafael santos de sousa 54194128 /1

lUiZ PaUlo mElo braga
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 1131/2022-DAF/cgp, DE 04/04/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará-dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dg/cgP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante 
no Processo nº 2022/357200;
r E s o l v E : 
AUTORIZAR o pagamento de dez e meia (10 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Altamira 
para o município de Novo Progresso no período de 27/03 à 06/04/2022, 
a fim de realizar atendimento itinerante de habilitação, Inauguração da 
cirEtraN do referido municipio.

nome matricula
José carlos ferreira guimarães 57195748/1

lUiZ PaUlo mElo braga
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 1132/2022-DAF/cgp, DE 04/04/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará-dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dg/cgP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante 
no Processo nº 2022/357200;
r E s o l v E : 
aUtoriZar o pagamento de sete e meia (07 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Novo Progresso no período de 27/03 à 03/04/2022, 
a fim de realizar atendimento itinerante de habilitação, Inauguração da 
cirEtraN do referido municipio.

nome matricula
aristides Pereira furtado 5286239/1

lUiZ PaUlo mElo braga
diretor administrativo e financeiro
PORTARIA Nº 1133/2022-DAF/cgp, DE 05/04/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará-dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dg/cgP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante 
no Processo nº 2022/384763;

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 soure – 18/04 à 22/04/2022, abaetetuba 
– 23/04 à 27/04/2022, barcarena – 28/04 à 04/05/2022, cametá – 05/05 
à 07/05/2022, Igarapé-Miri/Belém – 08/05 à 13/05/2022, a fim de realizar 
fiscalização e acompanhar os serviços de vigilância armada executada pela 
empresa c&s nas cirEtraNs dos referidos municipios, conforme previsto 
no contrato 37/2020, bem como auxiliar os gerente das cirEtraNs no 
intuito de melhorar o atendimento aos usuários.

nome matricula
rafael santos de sousa 54194128 /1

aline oliveira lima 54195455 /1
Jamile Yasmim cardoso santos 04220511 /1

lUiZ PaUlo mElo braga
diretor administrativo e financeiro.
PORTARIA Nº 1134/2022-DAF/cgp, DE 05/04/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará-dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dg/cgP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante 
no Processo nº 2022/384712;
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 canaã dos carajás – 18/04 à 22/04/2022, 
curionópolis – 23/04 à 28/04/2022, Eldorado dos carajás – 29/04 à 
02/05/2022, Parauapebas – 03/05 à 07/05/2022, são geraldo do ara-
guaia/Belém – 08/05 à 13/05/2022, a fim de realizar troca de extinto-
res, ação de analise de risco, planejamento, inspeção e treinamento de 
combate a sinistro de incêndio nas cirEtraNs nos referidos municipios, 
conforme plano de combate e prevenção de incêndio cNso e contrato ad-
ministrativo nº 031/2021.

nome matricula
reinaldo alves de azevedo 5397677 /1

antonio alailson sousa soares 5675715 /1
Paulo Wagner alfaia de menezes 5608686 /1

lUiZ PaUlo mElo braga
diretor administrativo e financeiro.
PORTARIA Nº 1135/2022-DAF/cgp, DE 05/05/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará-dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dg/cgP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante 
no Processo nº 2022/392071;
r E s o l v E : 
AUTORIZAR o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos servi-
dores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Ma-
rabá para o município de Palestina do Pará no período de 07 à 21/04/2022, a 
fim de desempenhar suas atividades funcionais, em Operação de Fiscalização 
de trânsito, em cumprimento a programação da dto, no referido municipio.

nome matricula
antonio gilberto alves da costa 57201651 /1

darlan Pereira da silva 57201673 /1
francisco aires da silva 57201674 /1
genival alves de sousa 5868157 /3

lUiZ PaUlo mElo braga
diretor administrativo e financeiro.
PORTARIA Nº 1144/2022-DAF/cgp, DE 05/05/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará-dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dg/cgP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/366912;
r E s o l v E : 
AUTORIZAR o pagamento de quatro e meia (04 e 1/2) diárias ao servi-
dor abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para Vitória-ES no período de 28/03 à 01/04/2022, a fim de participar do 
Evento “aNd – associação Nacional dos dEtraNs, que será realizado na-
quela unidade de federação.

nome matricula
ivan carlos feitosa gomes 57198371 /1

lUiZ PaUlo mElo braga
diretor administrativo e financeiro.
PORTARIA Nº 1146/2022-DAF/cgp, DE 05/05/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará-dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dg/cgP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante 
no Processo nº 2022/374160;
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 santana do araguaia – 04 à 06/04/2022, 
conceição do araguaia – 07 à 10/04/2022, redenção – 11 à 13/04/2022, 
Xinguará – 14 e 15/04/2022, aguá azul do Norte – 16 e 17/04/2022, ou-
rilândia do Norte/Belém – 18 à 20/04/2022, fim de realizar análise técnica 
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junto aos municipios para reclassificação de CIRETRANS existentes e estu-
do de validade para implantação de novos postos avançados.

nome matricula
anaugusta berger garcia mendonça 5946926 /3

flávio corrêa sodré filho 57176577 /2

lUiZ PaUlo mElo braga
diretor administrativo e financeiro.
PORTARIA Nº 1149/2022-DAF/cgp, DE 05/05/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará-dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dg/cgP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante 
no Processo nº 2022/355416;
r E s o l v E : 
AUTORIZAR o pagamento de três e meia (03 e 1/2) diárias aos servi-
dores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
belém para o municipio de são miguel do guamá no período de 08 à 
11/04/2022, fim de realizar estudo de viabilidade técnica para implan-
tação e criação do setor de Estatística municipal de trânsito, no referido 
municipio, conforme Oficio nº 033/2022.

nome matricula
mário diego rocha valente 57195478 /1

Kleber bezerra salim 57175749 /1
arlindo ferreira cordovil filho 3255409/1

lUiZ PaUlo mElo braga
diretor administrativo e financeiro.
PORTARIA Nº 1152/2022-DAF/cgp, DE 06/04/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de trânsito do Es-
tado do Pará-dEtraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela Portaria Nº 3057/2020-dg/cgP.
coNsidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante 
no Processo nº 2022/369902;
r E s o l v E : 
AUTORIZAR o pagamento de três e meia (03 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Santarém 
para o município de Porto de trombetas no período de 01 à 04/04/2022, a 
fim de realizar atendimento ao público referente a 2ª fase de habilitação, 
no referido municipio.

nome matricula
Emerson gil dos santos correa 57210032 /2

Elenilson oliveira silva 57196932 /1
Hamilton dos santos carneiro 12688 /1

Wilmar gomes freire filho 5932004 /2

lUiZ PaUlo mElo braga
diretor administrativo e financeiro.

Protocolo: 784140
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SECRETARIA DE ESTADO 
DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA

.

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 124/2022 – GAB/SEAP                           
Belém/PA, 08 de abril de 2022.
o secretário de Estado de administração Penitenciária, no uso de suas 
atribuições legais;
rEsolvE:
art. 1°. – NomEar os servidores abaixo para compor a comissão técnica 
de Classificação (CTC), de acordo com a Lei 7210/84, arts. 6º, 7º e 9º, 
que deverá proceder, quando solicitada, a emissão de parecer e/ou laudo 
técnico em avaliação psicossocial dos custodiados do Presídio Estadual me-
tropolitano I (PEM I):
PrEsidENtE: EdsoN lUis vascoNcElos olivEira – diretor
mEmbro: aNtoNio dE PadUa carvalHo filHo- coordenador de segurança
mEmbro: JaNilsoN tavarEs moraEs- Psicólogo
mEmbro: tHiliaNE mElo da silva alvEs fErrEira- Psicóloga
mEmbro: daiaNE gasParEtto da silva- Psicóloga
mEmbro: aliNE dos saNtos mENdoNÇa- assist. social
mEmbro: mariNa gabriElE fraNÇa moraEs- assistente social
mEmbro: JosiaNE castElo braNco moYsEs- assistente social
sEcrEtário: EvaNdro martiNs da silva- coord. administrativo
sEcrEtário: aNtoNio EdsoN lima dE soUZa- agente penitenciário
art. 2º. – dEtErmiNar à diretoria de gestão de Pessoas que adote as 
providências cabíveis para o registro em pasta funcional.
art. 3º. – Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogan-
do-se as disposições em contrário.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE E cUmPra-sE.
samUElsoN Yoiti igaKi
secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 783728

PORTARIA Nº 0485/2022-CGP/SEAP                                           
Belém, 11 de abril de 2022.
coNsidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STF, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNsidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rEsolvE:
art. 1º - rEdEsigNar a comissão composta por vitor ramos EdUardo, 
funcional: 5902749 – Presidente; brUNo costa PiNHEiro dE soUsa, 
funcional: 55585599 – membro; e adriaNa fErraZ do Prado maUÉs, 
funcional: 57201800 – membro; para dar continuidade à apuração dos 
autos da sindicância administrativa disciplinar nº 5777/2021-cgP/sEaP, 
estabelecendo o prazo de 120 dias úteis para a conclusão.
dÊ-sE ciÊNcia, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
rENato NUNEs vallE
corregedor-geral Penitenciário

Protocolo: 783951
PORTARIA Nº 0488/2022-CGP/SEAP                                           
Belém, 12 de abril de 2022.
coNsidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STF, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNsidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rEsolvE:
art. 1º - rEdEsigNar a comissão composta por rodrigo costa Pi-
NHEiro dE soUsa, funcional: 54196889 – Presidente; EliZabEtH mal-
cHEr vilHENa, funcional: 5464285 – membro; e adriaNa fErraZ do 
Prado maUÉs, funcional: 57201800 – membro, para dar continuidade 
à apuração dos autos das sindicâncias administrativas investigativas nº 
6647, 6650, 6651, 6653, 6655 e 6656/2022-cgP/sEaP, estabelecendo o 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, prorrogável por igual período, a critério da 
autoridade superior;
art. 3º - rEdEsigNar a comissão composta por vitor ramos EdUardo, 
funcional: 5902749 – Presidente; EliZabEtH malcHEr vilHENa, fun-
cional: 5464285 – membro; e adriaNa fErraZ do Prado maUÉs, fun-
cional: 57201800 – membro, para dar continuidade à apuração dos autos 
da sindicância administrativa investigativa nº 6648, 6649, 6652, 6654 e 
6657/2022-CGP/SEAP, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
prorrogável por igual período, a critério da autoridade superior;
dÊ-sE ciÊNcia, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
rENato NUNEs vallE
corregedor-geral Penitenciário.

Protocolo: 783947
PORTARIA Nº 0467/2022-CGP/SEAP                                           
Belém, 11 de abril de 2022.
coNsidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STF, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNsidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rEsolvE:
art. 1º - rEdEsigNar a comissão composta por rodrigo costa Pi-
NHEiro dE soUsa – funcional: 54196889 – Presidente; JaYmErsoN 
carlos PErEira marQUEs – funcional: 57218644 – membro; e brUNo 
costa PiNHiEiro dE soUsa – funcional: 55585599 – membro, para dar 
continuidade à apuração dos autos dos Processos administrativos discipli-
nares nº 5601/2020-cgP/sEaP, estabelecendo o prazo de 120 dias úteis 
para a conclusão.
dÊ-sE ciÊNcia, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
rENato NUNEs vallE
corregedor-geral Penitenciário

Protocolo: 783948
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PORTARIA Nº 0468/2022-CGP/SEAP                                           
Belém, 11 de abril de 2022.
coNsidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STF, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNsidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rEsolvE:
art. 1º - rEdEsigNar a comissão composta por brUNo costa PiNHiE-
iro dE soUsa, funcional: 55585599 – Presidente; vitor ramos EdU-
ardo, funcional: 5902749 - membro; e EliZabEtH malcHEr vilHENa, 
funcional: 5464285 - membro; para dar continuidade à apuração dos autos 
das sindicâncias administrativas disciplinares nº 5605/2020-cgP/sEaP, 
estabelecendo o prazo de 120 dias úteis para a conclusão.
dÊ-sE ciÊNcia, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
rENato NUNEs vallE
corregedor-geral Penitenciário

Protocolo: 783949
PORTARIA Nº 0484/2022-CGP/SEAP                                           
Belém, 11 de abril de 2022.
coNsidEraNdo o disposto no art. 201, parágrafo único, da lei Estadual 
n.º 5.810/94-rJU, segundo o qual o prazo para conclusão da sindicância 
não excederá a 15 (quinze) dias, poderá ser prorrogado por igual período, 
a critério da autoridade superior;
rEsolvE:
art. 1º - Prorrogar a Portarias abaixo relacionadas:
- 0351/2022-cgP/sEaP, de 14/03/2022, publicada no doE nº 34.901, de 
22/03/2022, referente à sindicância administrativa investigativa 
nº: 6841/2022-cgP/sEaP;
- 0352/2022-cgP/sEaP, de 14/03/2022, publicada no doE nº 34.901, de 
22/03/2022, referente à sindicância administrativa investigativa 
nº: 6842/2022-cgP/sEaP;
- 0353/2022-cgP/sEaP, de 14/03/2022, publicada no doE nº 34.901, de 
22/03/2022, referente à sindicância administrativa investigativa 
nº: 6843/2022-cgP/sEaP;
- 0354/2022-cgP/sEaP, de 14/03/2022, publicada no doE nº 34.901, de 
22/03/2022, referente à sindicância administrativa investigativa 
nº: 6844/2022-cgP/sEaP;
- 0355/2022-cgP/sEaP, de 14/03/2022, publicada no doE nº 34.901, de 
22/03/2022, referente à sindicância administrativa investigativa 
nº: 6845/2022-cgP/sEaP;
- 0357/2022-cgP/sEaP, de 14/03/2022, publicada no doE nº 34.901, de 
22/03/2022, referente à sindicância administrativa investigativa 
nº: 6847/2022-cgP/sEaP;
- 0358/2022-cgP/sEaP, de 14/03/2022, publicada no doE nº 34.901, de 
22/03/2022, referente à sindicância administrativa investigativa 
nº: 6848/2022-cgP/sEaP;
- 0359/2022-cgP/sEaP, de 14/03/2022, publicada no doE nº 34.901, de 
22/03/2022, referente à sindicância administrativa investigativa 
nº: 6849/2022-cgP/sEaP;
- 0360/2022-cgP/sEaP, de 15/03/2022, publicada no doE nº 34.901, de 
22/03/2022, referente à sindicância administrativa investigativa 
nº: 6850/2022-cgP/sEaP;
- 0361/2022-cgP/sEaP, de 15/03/2022, publicada no doE nº 34.901, de 
22/03/2022, referente à sindicância administrativa investigativa 
nº: 6851/2022-cgP/sEaP;
- 0362/2022-cgP/sEaP, de 15/03/2022, publicada no doE nº 34.901, de 
22/03/2022, referente à sindicância administrativa investigativa 
nº: 6852/2022-cgP/sEaP;
- 0363/2022-cgP/sEaP, de 15/03/2022, publicada no doE nº 34.901, de 
22/03/2022, referente à sindicância administrativa investigativa 
nº: 6853/2022-cgP/sEaP;
- 0364/2022-cgP/sEaP, de 15/03/2022, publicada no doE nº 34.901, de 
22/03/2022, referente à sindicância administrativa investigativa 
nº: 6854/2022-cgP/sEaP;
- 0392/2022-cgP/sEaP, de 16/03/2022, publicada no doE nº 34.901, de 
22/03/2022, referente à sindicância administrativa investigativa 
nº: 6860/2022-cgP/sEaP;
- 0395/2022-cgP/sEaP, de 17/03/2022, publicada no doE nº 34.901, de 
22/03/2022, referente à sindicância administrativa investigativa 
nº: 6862/2022-cgP/sEaP;
- 0396/2022-cgP/sEaP, de 17/03/2022, publicada no doE nº 34.901, de 
22/03/2022, referente à sindicância administrativa investigativa 
nº: 6863/2022-cgP/sEaP;
- 0397/2022-cgP/sEaP, de 17/03/2022, publicada no doE nº 34.901, de 
22/03/2022, referente à sindicância administrativa investigativa 
nº: 6864/2022-cgP/sEaP;
- 0398/2022-cgP/sEaP, de 17/03/2022, publicada no doE nº 34.901, de 
22/03/2022, referente à sindicância administrativa investigativa 
nº: 6865/2022-cgP/sEaP;
- 0399/2022-cgP/sEaP, de 18/03/2022, publicada no doE nº 34.901, de 
22/03/2022, referente à sindicância administrativa investigativa 
nº: 6866/2022-cgP/sEaP;
- 0400/2022-cgP/sEaP, de 18/03/2022, publicada no doE nº 34.901, de 

22/03/2022, referente à sindicância administrativa investigativa 
nº: 6867/2022-cgP/sEaP;
- 0401/2022-cgP/sEaP, de 18/03/2022, publicada no doE nº 34.901, de 
22/03/2022, referente à sindicância administrativa investigativa 
nº: 6868/2022-cgP/sEaP;
- 0402/2022-cgP/sEaP, de 18/03/2022, publicada no doE nº 34.901, de 
22/03/2022, referente à sindicância administrativa investigativa 
nº: 6869/2022-cgP/sEaP;
dÊ-sE ciÊNcia, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
rENato NUNEs vallE
corregedor-geral Penitenciário.

Protocolo: 783955
PORTARIA Nº 0480/2022-CGP/SEAP                                             
Belém, 11 de abril de 2022
coNsidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
rEsolvE:
art. 1º - dEtErmiNar a instauração de Processo administrativa disciplinar 
Nº 6887/2022-cgP/sEaP, objetivando apurar responsabilidade administra-
tiva e funcional do servidor L.S.C. (M.F.: 5954385), Policial Penal, lotado 
na central de triagem masculina de marabá- ctmm, por supostamente, 
realizar disparos em via pública, quiosque da praça central do mercado, na 
cidade de augustinópolis-to, e, por conseguinte, atingir dois Policiais mi-
litares e particulares, conforme boletim de ocorrência nº00030733/2020, 
datado de 10/04/2022. o servidor infringiu, em tese, o art. 177, ii, iv 
e vi c/c art. 189, caput e art. 190, iv e vii, todos da lei Estadual nº 
5.810/1994-rJU;
art. 2º – coNstitUir comissão composta pelos servidores brUNo cos-
TA PINHEIRO DE SOUSA, (M.F. 55585599) – Presidente; ELIZABETH MAL-
CHER VILHENA, (M.F. 5464285) – Membro; JAYMERSON CARLOS PEREIRA 
MARQUES, (M.F. 57218644) – Membro, para conduzirem as investigações;
art. 3º – dElibErar que os membros da comissão tenham dedicação 
exclusiva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta se-
cretaria e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências 
necessárias à instrução do feito;
art. 4º – dEtErmiNar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deve-
rá a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração;
Art.5º - ENCAMINHAR ao Gabinete o presente feito, a fim de requerer o 
afastamento preventivo do servidor L.S.C. (M.F.: 5954385), Policial Penal, 
com esteio no art. 203, da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU/Pa, pelo prazo 
de 30 (trinta) dias, em razão de grave conduta, em tese;
art. 6º - comUNicar à diretoria de gestão de Pessoas e à comissão de 
avaliação de Estágio Probatório para registro no assentamento funcional;
art7º - oficiar à dEcrif e ao mP para conhecimento e providências.
dÊ-sE ciÊNcia, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
rENato NUNEs vallE
corregedor-geral Penitenciário.

Protocolo: 784032
PORTARIA Nº 0483/2022-CGP/SEAP                                           
Belém, 11 de abril de 2022.
coNsidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STF, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNsidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rEsolvE:
art. 1º - rEdEsigNar a comissão composta por rodrigo costa Pi-
NHEiro dE soUsa, funcional: 54196889 – Presidente; EliZabEtH mal-
cHEr vilHENa, funcional: 5464285 – membro; e adriaNa fErraZ do 
Prado maUÉs, funcional: 57201800 – membro, para dar continuidade 
à apuração dos autos das sindicâncias administrativas investigativas nº 
6645 e 6646/2022-CGP/SEAP, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, prorrogável por igual período, a critério da autoridade superior;
dÊ-sE ciÊNcia, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
rENato NUNEs vallE
corregedor-geral Penitenciário.

Protocolo: 783933
PORTARIA Nº 0486/2022-CGP/SEAP                                           
Belém, 12 de abril de 2022.
coNsidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STF, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNsidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
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tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rEsolvE:
art. 1º - rEdEsigNar a comissão composta por brUNo costa PiNHEiro 
dE soUsa, funcional: 55585599 – Presidente; aNdrÉ ricardo Nasci-
mENto tEiXEira, funcional: 5902531 – membro; e adriaNa fErraZ do 
Prado maUÉs, funcional: 57201800 – membro, para dar continuidade 
à apuração dos autos das sindicâncias administrativas investigativas nº 
6300, 6301, 6303, 6304, 6305, 6306, 6310, 6314, 6316, 6318, 6319, 
6321, 6324, 6325, 6328, 6329, 6330, 6331, 6336, 6338, 6339, 6340, 
6343, 6345, 6346, 6347, 6350, 6351, 6352, 6353, 6355 e 6382/2021-
CGP/SEAP, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, prorrogável 
por igual período, a critério da autoridade superior;
art. 2º - rEdEsigNar a comissão composta por brUNo costa PiNHEiro 
dE soUsa, funcional: 55585599 – Presidente; aNdrÉ ricardo Nasci-
mENto tEiXEira, funcional: 5902531 – membro; e EliZabEtH malcHEr 
vilHENa, funcional: 5464285 – membro, para dar continuidade à apu-
ração dos autos das sindicâncias administrativas investigativas nº 6302, 
6307, 6308, 6309, 6311, 6312, 6313, 6315, 6317, 6320, 6322, 6323, 
6326, 6332, 6334, 6337, 6342, 6344, 6348 e 6349/2021-cgP/sEaP, esta-
belecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, prorrogável por igual período, 
a critério da autoridade superior;
art. 3º - rEdEsigNar a comissão composta por brUNo costa PiNHEi-
ro dE soUsa, funcional: 55585599 – Presidente; adriaNa fErraZ do 
Prado maUÉs, funcional: 57201800 – membro; e aNdrÉ ricardo Nas-
cimENto tEiXEira, funcional: 5902531 – membro, para dar continuida-
de à apuração dos autos da sindicância administrativa investigativa nº 
6354/2021-CGP/SEAP, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
prorrogável por igual período, a critério da autoridade superior;
art. 4º - rEdEsigNar a comissão composta por brUNo costa PiNHEi-
ro dE soUsa, funcional: 55585599 – Presidente; EliZabEtH malcHEr 
vilHENa, funcional: 5464285 – membro; e adriaNa fErraZ do Prado 
maUÉs, funcional: 57201800 – membro, para dar continuidade à apuração 
dos autos das sindicâncias administrativas investigativas nº 6370, 6371, 
6374, 6385, 6388, 6391 e 6392/2021-cgP/sEaP, estabelecendo o prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, prorrogável por igual período, a critério da au-
toridade superior;
dÊ-sE ciÊNcia, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
rENato NUNEs vallE
corregedor-geral Penitenciário.

Protocolo: 783928
PORTARIA Nº 0487/2022-CGP/SEAP                                           
Belém, 12 de abril de 2022.
coNsidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STF, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNsidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rEsolvE:
art. 1º - rEdEsigNar a comissão composta por vitor ramos EdUar-
do, funcional: 5902749 – Presidente; EliZabEtH malcHEr vilHENa, 
funcional: 5464285 – membro; e adriaNa fErraZ do Prado maUÉs, 
funcional: 57201800 – membro, para dar continuidade à apuração dos au-
tos das sindicâncias administrativas investigativas nº 6356, 6357, 6358, 
6367, 6373, 6376, 6377, 6386 e 6387/2021-cgP/sEaP, estabelecendo o 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, prorrogável por igual período, a critério da 
autoridade superior;
art. 2º - rEdEsigNar a comissão composta por rodrigo costa Pi-
NHEiro dE soUsa, funcional: 54196889 – Presidente; EliZabEtH mal-
cHEr vilHENa, funcional: 5464285 – membro; e adriaNa fErraZ do 
Prado maUÉs, funcional: 57201800 – membro, para dar continuidade 
à apuração dos autos das sindicâncias administrativas investigativas nº 
6368, 6369, 6372, 6375,  6378, 6379, 6380, 6381, 6383, 6384, 6389 e 
6393/2021-CGP/SEAP, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
prorrogável por igual período, a critério da autoridade superior;
dÊ-sE ciÊNcia, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
rENato NUNEs vallE
corregedor-geral Penitenciário.

Protocolo: 783925
PORTARIA Nº 0470/2022-CGP/SEAP                                           
Belém, 11 de abril de 2022.
coNsidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STF, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNsidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;

rEsolvE:
art. 1º - rEdEsigNar a comissão composta por vitor ramos EdUar-
do, funcional: 5902749 – Presidente; aNdrÉ ricardo NascimENto tEi-
XEira, funcional: 5902531 – membro; e EliZabEtH malcHEr vilHENa, 
funcional: 5464285 – membro, para dar continuidade à apuração dos au-
tos das sindicâncias administrativas investigativas nº 6274, 6279, 6280 
e 6284/2021-CGP/SEAP, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
prorrogável por igual período, a critério da autoridade superior;
art. 2º - rEdEsigNar a comissão composta por vitor ramos EdUar-
do, funcional: 5902749 – Presidente; aNdrÉ ricardo NascimENto tEi-
XEira, funcional: 5902531 – membro; e adriaNa fErraZ do Prado 
maUÉs, funcional: 57201800 – membro, para dar continuidade à apura-
ção dos autos das sindicâncias administrativas investigativas nº 6289 e 
6292/2021-CGP/SEAP, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
prorrogável por igual período, a critério da autoridade superior;
art. 2º - rEdEsigNar a comissão composta por vitor ramos EdUardo, 
funcional: 5902749 – Presidente; rodrigo costa PiNHEiro dE soUsa, 
funcional: 54196889 – membro; e adriaNa fErraZ do Prado maUÉs, 
funcional: 57201800 – membro, para dar continuidade à apuração dos au-
tos da sindicância administrativa investigativa nº 6291/2021-cgP/sEaP, 
estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, prorrogável por igual 
período, a critério da autoridade superior;
dÊ-sE ciÊNcia, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
rENato NUNEs vallE
corregedor-geral Penitenciário.

Protocolo: 783942
PORTARIA Nº 0482/2022-CGP/SEAP                                           
Belém, 11 de abril de 2022.
coNsidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STF, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNsidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rEsolvE:
art. 1º - rEdEsigNar a comissão composta por brUNo costa PiNHEi-
ro dE soUsa, funcional: 55585599 – Presidente; EliZabEtH malcHEr 
vilHENa, funcional: 5464285 – membro; e adriaNa fErraZ do Prado 
maUÉs, funcional: 57201800 – membro, para dar continuidade à apuração 
dos autos das sindicâncias administrativas investigativas nº 6242, 6247, 
6249, 6264, 6269, 6270 e 6275/2021-cgP/sEaP, estabelecendo o prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, prorrogável por igual período, a critério da au-
toridade superior;
art. 2º - rEdEsigNar a comissão composta por brUNo costa PiNHEiro 
dE soUsa, funcional: 55585599 – Presidente; aNdrÉ ricardo Nasci-
mENto tEiXEira, funcional: 5902531 – membro; e adriaNa fErraZ do 
Prado maUÉs, funcional: 57201800 – membro, para dar continuidade à 
apuração dos autos das sindicâncias administrativas investigativas nº 6294, 
6295, 6297 e 6298/2021-CGP/SEAP, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, prorrogável por igual período, a critério da autoridade superior;
art. 3º - rEdEsigNar a comissão composta por brUNo costa PiNHEiro 
dE soUsa, funcional: 55585599 – Presidente; aNdrÉ ricardo Nasci-
mENto tEiXEira, funcional: 5902531 – membro; e EliZabEtH malcHEr 
vilHENa, funcional: 5464285 – membro, para dar continuidade à apura-
ção dos autos das sindicâncias administrativas investigativas nº 6296 e 
6299/2021-CGP/SEAP, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
prorrogável por igual período, a critério da autoridade superior;
dÊ-sE ciÊNcia, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
rENato NUNEs vallE
corregedor-geral Penitenciário.

Protocolo: 783937
PORTARIA Nº 0469/2022-CGP/SEAP                                           
Belém, 11 de abril de 2022.
coNsidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STF, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNsidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rEsolvE:
art. 1º - rEdEsigNar a comissão composta por vitor ramos EdUardo, 
funcional: 5902749 – Presidente; EliZabEtH malcHEr vilHENa, funcio-
nal: 5464285 – membro; e adriaNa fErraZ do Prado maUÉs, funcio-
nal: 57201800 – membro, para dar continuidade à apuração dos autos das 
sindicâncias administrativas investigativas nº 6210, 6211, 6225, 6245, 
6246, 6263, 6266, 6283, 6287 e 6288/2021-cgP/sEaP, estabelecendo o 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, prorrogável por igual período, a critério da 
autoridade superior;
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art. 2º - rEdEsigNar a comissão composta por vitor ramos EdUardo, 
funcional: 5902749 – Presidente; EliZabEtH malcHEr vilHENa, fun-
cional: 5464285 – membro; e aNdrÉ ricardo NascimENto tEiXEira, 
funcional: 5902531 – membro, para dar continuidade à apuração dos au-
tos das sindicâncias administrativas investigativas nº 6276, 6277, 6286 
e 6293/2021-CGP/SEAP, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
prorrogável por igual período, a critério da autoridade superior;
art. 3º - rEdEsigNar a comissão composta por vitor ramos EdUardo, 
funcional: 5902749 – Presidente; adriaNa fErraZ do Prado maUÉs, 
funcional: 57201800 – membro; e aNdrÉ ricardo NascimENto tEi-
XEira, funcional: 5902531 – membro, para dar continuidade à apuração 
dos autos das sindicâncias administrativas investigativas nº 6272, 6273, 
6278, 6281, 6282, 6285 e 6290/2021-cgP/sEaP, estabelecendo o prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, prorrogável por igual período, a critério da au-
toridade superior;
dÊ-sE ciÊNcia, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
rENato NUNEs vallE
corregedor-geral Penitenciário.

Protocolo: 783940
PORTARIA Nº 0481/2022-CGP/SEAP                                           
Belém, 11 de abril de 2022.
coNsidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STF, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNsidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rEsolvE:
art. 2º - rEdEsigNar a comissão composta por rodrigo costa Pi-
NHEiro dE soUsa, funcional: 54196889 – Presidente; EliZabEtH mal-
cHEr vilHENa, funcional: 5464285 – membro; e adriaNa fErraZ do 
Prado maUÉs, funcional: 57201800 – membro, para dar continuidade 
à apuração dos autos das sindicâncias administrativas investigativas nº 
6212, 6243, 6244, 6248, 6251, 6257, 6262, 6265, 6267 e 6268/2021-
CGP/SEAP, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, prorrogável 
por igual período, a critério da autoridade superior;
art. 2º - rEdEsigNar a comissão composta por rodrigo costa Pi-
NHEiro dE soUsa, funcional: 54196889 – Presidente; vitor ramos 
EdUardo, funcional: 5902749 – membro; e EliZabEtH malcHEr vilHE-
Na, funcional: 5464285 – membro, para dar continuidade à apuração dos 
autos das sindicâncias administrativas investigativas nº 6219, 6228, 6255 
e 6261/2021-CGP/SEAP, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
prorrogável por igual período, a critério da autoridade superior;
dÊ-sE ciÊNcia, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
rENato NUNEs vallE
corregedor-geral Penitenciário.

Protocolo: 783944

.

.

ADMISSÃO DE SERVIDOR
.

PORTARIA Nº 0483/2022-CGP/SEAP                                           
Belém, 11 de abril de 2022.
coNsidEraNdo não precluir a extinção do poder disciplinar da adminis-
tração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão 
(STF, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Manda-
dos de segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e recursos em mandado de 
Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos 
e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com 
espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da 
eficiência, moralidade e duração razoável do processo;
coNsidEraNdo que a análise dos autos demonstra ter, a comissão, envida-
do todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;
CONSIDERANDO ser pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça no sentido da não conclusão do processo administrativo disciplinar no 
prazo legal não constituir nulidade;
rEsolvE:
art. 1º - rEdEsigNar a comissão composta por rodrigo costa Pi-
NHEiro dE soUsa, funcional: 54196889 – Presidente; EliZabEtH mal-
cHEr vilHENa, funcional: 5464285 – membro; e adriaNa fErraZ do 
Prado maUÉs, funcional: 57201800 – membro, para dar continuidade 
à apuração dos autos das sindicâncias administrativas investigativas nº 
6645 e 6646/2022-CGP/SEAP, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, prorrogável por igual período, a critério da autoridade superior;
dÊ-sE ciÊNcia, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
rENato NUNEs vallE
corregedor-geral Penitenciário.

Protocolo: 783931

.

.

DESIGNAR SERVIDOR
.

PORTARIA Nº 052 / 2022 - GAB/SEAP
Belém (PA), 04 de abril de 2022
o inciso v do parágrafo único do art. 138 da constituição do Estado do Pará;
o contido nos termos do art. 34 do decreto Estadual n.º 2536 de 03/11/2006.
rEsolvE:
art. 1º - destituir, em razão da saída da setorial de controle interno desta 
secretaria, o seguinte servidor da função de agente Público de controle 
– aPc:
EdUardo alvEs da silva, técnico em gestão Pública do Núcleo de 
controle interno – contador, matrícula funcional n. 5889859, cPf: 
612.026.652-68, nomeado em 13/01/2017.
art. 2º - designar os seguintes servidores para exercer a função de agente 
Público de controle – aPc:
márcia do socorro PaNtoJa matos mENdoNÇa, técnico em gestão 
Pública do Núcleo de controle interno – contadora, matrícula funcional n. 
5957641, cPf: 653.931.712-34, nomeada em 30/11/2020.
dalbErto alcir maia ParaENsE JUNior, técnico em gestão Pública do 
Núcleo de controle interno – contador, matrícula funcional n. 5963580, 
cPf: 004.340.552-55, nomeado em 09/12/2021.
lorENa corrÊa costa, técnico em gestão Pública do Núcleo de controle 
interno – contadora, matrícula funcional n. 5954071, cPf: 017.952.652-
99, nomeada em 09/12/2021.
lEtÍcia barrEto camPos, técnico em gestão Pública do Núcleo de 
controle interno – contadora, matrícula funcional n. 5895258, cPf: 
006.715.022-55, nomeada em 02/01/2020.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-sE ciÊNcia, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
samUElsoN Yoiti igaKi
secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 783605

.

.

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO
.

PORTARIA N° 113/2022 – GAB/SEAP
Belém/PA,  08 de abril de 2022.
o secretário de Estado de administração Penitenciária do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais.
coNsidEraNdo o disposto no art. 67, da lei federal nº 8.666/93 e o 
disposto no decreto nº. 870 de 04/10/2013.
rEsolvE:
art. 1º - designar o servidor oNisio da silva ramos JUNior  - ma-
trícula Funcional nº 57174361 como fiscal titular e o servidor MARCELO 
NAZARETH LOBATO - Matrícula Funcional nº 5919509 como fiscal suplente 
do contrato administrativo nº 058/2022/sEaP, celebrado entre a empresa 
KamYla soUsa morEira e a sEcrEtaria dE Estado dE admiNistra-
ÇÃO PENITENCIÁRIA – SEAP, cujo objeto é a aquisição de  cinco (5) Apa-
relhos micro-ondas industrial.
Parágrafo Único- São atribuições do fiscal: acompanhar e fiscalizar o fiel 
cumprimento do contrato, das cláusulas contratuais e fazer relatório de 
finalização do contrato.
art.2º - deliberar que o servidor atue em conformidade com o estabele-
cido no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência final do 
referido instrumento.                                  
dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
samUElsoN  Yoiti  igaKi
secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 784134

.

.

ERRATA
.

ERRATA DE DIÁRIA 
Portarias Nº. 794/2022 - doE. 34921 – 05/04/2022
ONDE SE LÊ: 1 ½ DIÁRIA (UMA E MEIA)
LEIA – SE: 1 DIÁRIA (UMA)

Protocolo: 784003
ERRATA 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO P.E 40/2021-SEAP/PA
ProcEsso Nº 2021/136904
Publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.923, página 70, de 06/04/2022.
ONDE SE LÊ: 

Empresa: raad comÉrcio dE ElEtrÔNicos ltda

itENs valor total

27, 28 e 30 277.487,90

LEIA-SE:

Empresa: radd comÉrcio dE ElEtrÔNicos ltda

itENs valor total

27, 28 e 30 277.487,90
 

Protocolo: 783771
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.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 391/2022 – 179059 - CTMABT
objetivo: ENtrEga dE docUmENtos Na sEdE da sEaP.
fundamento legal: art. 145 da lEi 5.810/94
origem. abaEtEtUba
destino: bElÉm
Servidor (es): 57189036 MAYKO DEYVISON DE LIMA SANTOS – MOTO-
rista; 5949935 WEslEY ricHElEY da cUNHa raiol – ag PrisioNal.
Período: 10/01/2022 - Diária(s): 1/2 (MEIA)
ordenador: Jarbas vascoNcElos do carmo

Protocolo: 783903
PORTARIA Nº 615/2022 – 32279 - CRMV
Objetivo: ENTREGA DE DOCUMENTÇÃO, RECEBIMENTO DE TOKEN E DE VIATURA.
fundamento legal: art. 145 da lEi 5.810/94
origem. vitoria do XiNgU
destino: bElEm
Servidor (es): 6403710 MANOEL MESSIAS LIMA BARBOZA – AG PRISIO-
Nal; 5717108 JUciElY dE araUJo ribEiro – assist. adm. – 54182139 
iraNi saNtos lEal – cEfE dE ProNtUário
Período: 04 A 06/01/2022 - Diária(s): 2 1/2 (DUAS E MEIA)
ordenador: Jarbas vascoNcElos do carmo

Protocolo: 783904
PORTARIA Nº 631/2022 – 73822 CTMM
objetivo: Escoltar PPls Para aPrEsENtar Em aUdiÊNcia.
fundamento legal: art. 145 da lEi 5.810/94
origem. maraba
destino: itUPiraNga
Servidor (es): 5957813 OSVALDO ULIO SILVA DA CRUZ – AG PRISIONAL; 
5954113 PEdro lEaNdro da silva NEto – ag PrisioNal; 5950173 
UriEl mENdEs marQUEs – ag PrisioNal; 5920730 WalNEi dE NaZarE 
alvEs dE araUJo - motorista
Período: 27/01/2022 - Diária(s): 1/2 (MEIA)
ordenador: Jarbas vascoNcElos do carmo

Protocolo: 783905
PORTARIA Nº 320/2022 – 54886 CRMV
objetivo: Escoltar PPl Em caratÉr dE traNsfErÊNcia.
fundamento legal: art. 145 da lEi 5.810/94
origem. vitoria do XiNgU
destino: maraba
Servidor (es): 6403344 EZEQUIEL SOUSA NOLETO-AG PRISIONAL; 
5954383fabio saNtos da silva-ag PrisioNal; 6403407 Elgio mo-
REIRA BRANDÃO-AG PRISIONAL; 5949532-GILDO DA SILVA RAMALHO-AG 
PrisioNal
Período: 15 A 16/01/2022 - Diária(s): 1 1/2 (UMA E MEIA)
ordenador: Jarbas vascoNcElos do carmo

Protocolo: 783898
PORTARIA Nº 338/2022 – 115591 - CTMABT
objetivo: dEslocar atÉ a sEdE da sEaP Para trEiNamENto.
fundamento legal: art. 145 da lEi 5.810/94
origem. abaEtEtUba
destino: bElÉm
Servidor (es): 5963573 GLEISIANE DOS PASSOS SOUZA CARDOSO – TEC 
DE GESTÃO PUBLICA.
Período: 13/01/2022 - Diária(s): 1/2 (MEIA)
ordenador: Jarbas vascoNcElos do carmo

Protocolo: 783900
PORTARIA Nº 751/2022 – 9527 - CRRMOC
Objetivo: CONDUZIR VIATURA PARA REVISÃO PROGRAMADA.
fundamento legal: art. 145 da lEi 5.810/94
origem. mocaJUba
destino: bElEm
Servidor (es): 54196345 MANOEL PAULO BARRADAS MARTINS
Período: 05/01/2022 - Diária(s): 1 (UMA)
ordenador: Jarbas vascoNcElos do carmo

Protocolo: 783909
PORTARIA Nº 761/2022 – 23629 - CRMV
objetivo: Escoltar PPl Em caratÉr dE traNsfErÊNcia.
fundamento legal: art. 145 da lEi 5.810/94
origem. vitoria do XiNgU
destino: saNtarEm
Servidor (es): 5954383 FABIO SANTOS DA SILVA – AG PRISIONAL; 
59191129 irENicE marciaNo dE mElo – ag PrisioNal; 5931353 da-
rio alvEs da silva JUNior – ag PrisioNal; 5953955 aliEZio soUsa 
soarEs – ag PrisioNal.
Período: 06 A 07/01/2022 - Diária(s): 1 1/2 (UMA E MEIA)
ordenador: Jarbas vascoNcElos do carmo

Protocolo: 783917
PORTARIA Nº 752/2022 – 65786 - CRRMOC
objetivo: coNdUZir o dirEtor atÉ a sEdE da sEaP E rEcEbEr matE-
riais divErsos.
fundamento legal: art. 145 da lEi 5.810/94
origem. mocaJUba
destino: bElÉm
Servidor (es): 5850576 ANDERSON CORREA VIEIRA – MOTORISTA
Período: 14 A 15/01/2022 - Diária(s): 1 1/2 (UMA E MEIA)
ordenador: Jarbas vascoNcElos do carmo

Protocolo: 783912

PORTARIA Nº 754/2022 – 65572 - CRRMOC
objetivo: rEcEbEr maQUiNa iNdUstrial.
fundamento legal: art. 145 da lEi 5.810/94
origem. mocaJUba
destino: bElEm
Servidor (es): 54196345 MANOEL PAULO BARRADAS MARTINS - MOTORISTA
Período: 18/01/2022 - Diária(s): 1 (UMA)
ordenador: Jarbas vascoNcElos do carmo

Protocolo: 783915

.

.

FÉRIAS
.

PORTARIA Nº 992/22/DGP/SEAP, de 11/04/22
CONCEDER 30 (TRINTA) dias de FÉRIAS, de acordo com o Art. 74 da Lei 
nº 5.810/94, ao servidor artUr rodrigUEs carNEiro, no período de 
11/04/2022 a 10/05/2022, referente ao exercício de 2021.
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de gestão de Pessoas

Protocolo: 784146

.

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

LICENÇA PATERNIDADE
PORTARIA Nº 993/2022 – DGP/SEAP 
Belém, 11 DE ABRIL DE 2022.
Nome: marQUiNHo PiNHEiro tiNoco, matrícula nº 8400898/1; 
cargo: agente Penitenciário.
assunto: licença Paternidade.
Período: 04/04/2022 a 23/04/2022.
lUiZ fErNaNdo PaEs dE QUEiroZ
diretor de gestão de Pessoas

Protocolo: 784156

.

.

SECRETARIA DE ESTADO 
DE CULTURA

.

.

.

DESIGNAR SERVIDOR
.

PORTARIA Nº 180 DE 07.04.2022
Processo nº2022/290814
servidora: Elvira aParEcida bUENo rosa dE soUsa
matrícula: 57192064-1
cargo: técnico Em gestão Pública - administrador
Objeto: Designada como fiscal de recebimento do fornecimento de Material 
de expediente (Carimbos), para atender as demandas desta SECULT, de 
acordo com o Pregão Eletrônico sEPlad/dgl/srP Nº 011/2021.

Protocolo: 784136

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº422 DE 11DE ABRIL 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 publica-
do 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 2022/296101. rEsolvE dEsig-
Nar, para as funções de fiscais do ProJEto “livE cUltUral viraliZaN-
tE do Pará”, referente à iN 330/2022 – FCP, Fiscal Titular, o(a) SANDRA 
maria NascimENto dE aNdradE, matrícula nº: 5935624, cargo: as-
sessora, Setor/Local de Trabalho: GAPRES, e como Fiscal Substituto, o(a) 
servidor(a)MARCELO DOS SANTOS CARMO, matrícula nº: 5888124, Cargo: 
téc. gestão cultural, setor/local de trabalho: dic.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE
gUilHErmE rElvas d’olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 783994
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PORTARIA Nº 423 DE 11DE ABRIL 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 publica-
do 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 2022/301727. rEsolvE dE-
sigNar, para as funções de fiscais do ProJEto “HistÓrias rEgioNais 
FOLCLÓRICAS”, referente à IN 332/2022 – FCP, Fiscal Titular, o(a) PEDRO 
HENriQUE cardoso braZ, matrícula nº: 5899706/1, cargo: coordena-
dor, Setor/Local de Trabalho: CMP, e como Fiscal Substituto, o(a) servi-
dor(a) MARCELO DOS SANTOS CARMO, matrícula nº: 5888124, Cargo: 
téc. gestão cultural, setor/local de trabalho: dic.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE
gUilHErmE rElvas d’olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 784023
PORTARIA Nº424 DE 11DE ABRIL 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 publica-
do 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 2022/349379. rEsolvE dEsig-
Nar, para as funções de fiscais do ProJEto “atE rEgioNal”, referente à 
IN 331/2022 – FCP, Fiscal Titular, o(a) PEDRO HENRIQUE CARDOSO BRAZ, 
matrícula nº: 5899706/1, cargo: coordenador, setor/local de trabalho: 
CMP e como Fiscal Substituto, o(a) servidor(a)MARCELO DOS SANTOS 
carmo, matrícula nº: 5888124, 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: 784028
PORTARIA Nº 420 DE 11 DE ABRIL 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 publica-
do 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 2022/301753. rEsolvE dEsig-
Nar, para as funções de fiscais do ProJEto “miX cUltral”, referente à 
IN 329/2022 – FCP, Fiscal Titular, o (a) PEDRO HENRIQUE CARDOSO BRAZ, 
matrícula nº: 5899706/1, cargo: coordenador, setor/local de trabalho: 
CMP, e como Fiscal Substituto, o(a) servidor(a) MARCELO DOS SANTOS 
carmo, matrícula nº: 5888124, 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: 783853
PORTARIA Nº 259 DE 25 DE MARÇO DE 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, 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/ 185327
rEsolvE dEsigNar, para as funções de fiscais do ProJEto “rimas cUl-
TURAIS”, referente à IN 204/2022 - 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: 783832
PORTARIA Nº 418 DE 11 DE ABRIL DE 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 
1986, nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, 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, con-
vênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 2022/347983. rEsolvE 
dEsigNar, para as funções de fiscais do ProJEto “artE folclÓrica”, 
referente à IN 328/2022 – FCP, Fiscal Titular, o (a) PEDRO HENRIQUE CAR-
doso braZ, matrícula nº: 5899706/1, cargo: coordenador, setor/local 
de Trabalho: CMP, e como Fiscal Substituto, o(a) servidor(a) MARCELO 
dos saNtos carmo, matrícula nº: 5888124, 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: 783833

PORTARIA Nº 258 DE 25 DE MARÇO DE 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, 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/ 263669
rEsolvE dEsigNar, para as funções de fiscais do ProJEto “imPrEs-
sÕEs da cUltUra soNora”, referente à iN 205/2022 - fcP, fiscal titular, 
o (a) servidor (a) SANDRA MARIA NASCIMENTO DE ANDRADE, matrícula 
nº: 5935624, cargo: assessora, setor/local de trabalho: dic, e como 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: 783829
PORTARIA Nº 257 DE 25 DE MARÇO DE 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, 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/ 185405
rEsolvE dEsigNar, para as funções de fiscais do ProJEto “rEtrato dE 
ARTE E CULTURA”, referente à IN 204/2022 - FCP, Fiscal Titular, o (a) servi-
dor (a) ANGELO SERGIO FRANCO DE OLIVEIRA, matrícula nº: 57198595/2, 
cargo: téc. gestão cultural, setor/local de trabalho: dic, e como fiscal 
Substituto, o(a) servidor(a) MARCELO DOS SANTOS CARMO, matrícula nº: 
5888124, cargo: téc. gestão cultural, setor/local de trabalho: dic
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE
gUilHErmE rElvas d’olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 783827
PORTARIA Nº 167 DE 17 DE MARÇO DE 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscali-
zação de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o 
PaE2021/1089768
rEsolvE dEsigNar, para a função de fiscal do contrato nº 004/2022, 
com a empresa mENtor solUÇÕEs Em iNformatica ltda, que tem como 
objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 
licENÇa dE Uso dE Plataforma digital dE tEcNologia da iNfor-
MAÇÃO DE LEITURA DE LIVROS DIGITAIS, BEM COMO DE PRODUÇÃO, PU-
BLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO TEXTUAL E MULTIMÍDIA, PARA 
USO DA BIBLIOTECA DIGITAL ARTHUR VIANNA E DEMAIS ÓRGÃOS DA 
FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ, DESENVOLVIDA EM PLATAFORMA WEB, 
comPosta Por Portais, sistEmas, fErramENtas com aPlicativos 
MÓVEIS, ABRANGENDO: HOSPEDAGEM, IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO, 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ATUALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS QUE 
SERÃO IMPLANTADAS E/OU EQUIPADAS PELA FUNDAÇÃO CULTURAL DO 
Estado do Pará, que tem como fiscal titular a servidora sUZaNa tota 
da silva, matrícula nº: 57234355, cargo: diretora, setor/local de traba-
lho: dli e como fiscal substituto a servidora maria do socorro baia 
dos saNtos, matrícula nº 32131, cargo: coordenadora, setor/local de 
trabalho: cbPav
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE
gUilHErmE rElvas d’ olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 783864
PORTARIA Nº 256 DE 25 DE MARÇO DE 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, 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/ 196933
rEsolvE dEsigNar, para as funções de fiscais do ProJEto “No Embalo 
DO SIRIMBÓ”, referente à IN 203/2022 - FCP, Fiscal Titular, o (a) servidor 
(a) ANGELO SERGIO FRANCO DE OLIVEIRA, matrícula nº: 57198595/2, 
cargo: téc. gestão cultural, setor/local de trabalho: dic, e como fiscal 
Substituto, o(a) servidor(a) MARCELO DOS SANTOS CARMO, matrícula nº: 
5888124, cargo: téc. gestão cultural, setor/local de trabalho: dic
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE
gUilHErmE rElvas d’olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 783823
PORTARIA Nº 417 DE 11 DE ABRIL 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-
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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 publica-
do 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 2022/296163. rEsolvE dEsig-
Nar, para as funções de fiscais do ProJEto “livE forrÓ cUltUral oN-
LINE”, referente à IN 327/2022 – FCP, Fiscal Titular, o (a) SANDRA MARIA 
NascimENto dE aNdradE, matrícula nº: 5935624, cargo: assessora, 
Setor/Local de Trabalho: GAPRES, e como Fiscal Substituto, o(a) servi-
dor(a) MARCELO DOS SANTOS CARMO, matrícula nº: 5888124, Cargo: 
téc. gestão cultural, setor/local de trabalho: dic.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE
gUilHErmE rElvas d’olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 783805
PORTARIA Nº 425 DE 11 DE ABRIL 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 publica-
do 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 2022/349414. rEsolvE dEsig-
Nar, para as funções de fiscais do ProJEto “ProJEto ENcaNto das ar-
TES”, referente à IN 333/2022 – FCP, Fiscal Titular, o(a) PEDRO HENRIQUE 
cardoso braZ, matrícula nº: 5899706/1, cargo: coordenador, setor/lo-
cal de Trabalho: CMP, 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: 784120

ERRATA
.

ERRATA DO PROTOCOLO - 775063
Publicado no d.o.E nº 34.903 em 23/03/2022
Onde se lê: [...] objeto: “que se apresentarão em formato digital – livE e 
gravações de vídeos nos dias 23 e 24 /03/2022, no município de castanhal/ Pa.”
Leia-se: [...] objeto: “que se apresentarão na Praça severino alves em 
castanhal/Pa, nos dias 23 e 24/03/2022”.

Protocolo: 783683

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 332/2022
PaE: 2022/301727
objeto: ProJEto “HistÓrias rEgioNais folclÓricas” no qual os artistas 
sENta PEia, maNo io, carimbo da maria, ENcaNtos do cUriÓ, mistU-
ra rEgioNal, ParaNaNiN, balÉ folclÓrico da amaZÔNia, villa Kids 
FESTIVAL, AYRAKYRÃ, ENCANTOS DO SOL, KAWAHIVA, IAÇA LUTERANA, 
ARACUÃ, FLOR DA AMAZÔNIA, FRUTOS DO PARÁ, UIRAPURU, VAIANGÁ, SA-
bor maraJoara, que se apresentarão em formato digital – livE, no municí-
pio de ananindeua/Pa, nos dias 12 e 13/04/2022, das 08h às 02h.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 357/2022– ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade:8841; Plano interno: 21 dEf 
390105; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 264663.
Contratante: FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO PARÁ - FCP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida gentil bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, belém/Pa
favorecido: talENtos da amaZÔNia, inscrita no cNPJ: 18.403.016/0001-00
valor total: r$ 150.000,00 
data: 11/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 332/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
332/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 11/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 784024
PAE: 2022/349379
objeto: ProJEto “artE rEgioNal” no qual os artistas aNtoNio Elma 
maUÉs, iZis QUarEsma, adsoN ParaNHos, micHElE amador, aÇaÍ 
latiNo, rafaEl saNcHEs, lUcas E iroN, aNNY loPEs, mEga PoP 
SHOW, PANKADÃO DO FORRÓ, BALADAMIX, O BEIJO DELA, JARBAS LIMA, 
cHiQUiNHo do acordEoN E bENigNa salsEsKi, troPa do brEga, 
KARINA BRITO, FORRÓ TUDÃO, que se apresentarão em formato digital 
– livE, no município de ananindeua/Pa, nos dias 14 e 15/04/2022 no 
horário de 09h às 02h.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 350/2022– ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEmP 
00138; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 
231274.favorecido Pará PrimE, inscrita no cNPJ 35.432.286/0001-69va-
lor total: : r$ 150.000,00
data: 11/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 331/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
331/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 11/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 784025
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 330/2022
PaE: 2022/296101
objeto: ProJEto “livE cUltUral viraliZaNtE do Pará” no qual os 
artistas aNtoNio marcos; ElisEU rodrigUEs; gÊmEos do forrÓ; 
lENNoN forroZEiro; lEoZiNHo forroZEiro, lUaNN Kássio; moNi-
QUE moral; os brotHErs, farra dE vaQUEiro; baNda rP2, que se 
apresentarão em formato digital – livE, no município de santarém Novo/
Pa, nos dias 12/04/2022.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 344/2022– ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade:8841; Plano interno: 22 dEmg 
00064; 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 at ENtrEtENimENto E ProdUÇÕEs ltda inscrita 
no cNPJ 43.599.806/0001-50
valor total: : r$ 91.000,00 
data: 11/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 330/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
330/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 11/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 783991
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 327/2022
PaE: 2022/296163
objeto: ProJEto “livE forrÓ cUltUral oNliNE” no qual os artistas 
lUaNN Kássio, moNiQUE moral, os brotHErs, farra dE vaQUEiro, 
rP2, daNiEl araÚJo, forrÓ combatE, matHEUs cUNHa, tHaÍs Por-
PiNo, ZEZiNHo dos tEclados, que se apresentarão em formato digital 
– livE, no município de Nova Esperança do Piriá/Pa, em 13/04/2022, das 
14h às 00h, transmitido através dos canais das produtoras no youtube.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 337/2022– ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEmg 
00065; 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: at ENtrEtENimENto, inscrita no cNPJ: 43.599.806/0001-50, 
e f5 ProdUÇÕEs E EvENtos, inscrita no cNPJ: 36.071.815/0001-09
valor total: r$ 91.000,00
data: 11/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 327/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
327/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 11/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 783807
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 204/2022
PaE: 2022/185405
objeto: ProJEto “rEtrato dE artE E cUltUra” no qual os artistas mi-
cHEllE amador, Elma maUEs, iZis QUarEsma, diEgo abrEU, baN-
da los brEgas, aÇaÍ latiNo, rafaEl saNcHEs, lUcas E iroN, aNNY 
LOPES, MEGA POP SHOW, PANKADÃO DO FORRÓ, BALADAMIX, O BEIJO 
dEla, laYNa bElliNi, cHiQUiNHo do acordEoN E bENigNa samsEl-
SKI, FORRÓ TUDÃO, TROPA DO BREGA, que se apresentarão em formato 
digital – livE e gravações de vídeos no município de ananindeua/Pa, no dia 
27 e 28/03/2022, no canal oficial do youtube da produtora.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 226/2022– ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEf 
215214; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 264663.
Contratante: FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO PARÁ - FCP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida gentil bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, belém/Pa
favorecido:  Pará PrimE ProdUÇÕEs E EvENtos, inscrita no cNPJ: 
35.432.286/0001-69
valor total: r$ 150.000,00
data: 25/03/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 204/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
204/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 25/03/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 783826
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EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 203/2022
PaE: 2022/196933
objeto: ProJEto “No Embalo do sirimbÓ” no qual os artistas saNta 
PEia, maNo io, carimbo da maria, ENcaNtos do cUrio, mistUra 
rEgioNal, ParaNaNim, balE folclÓrico da amaZÔNia, villa Kids 
FESTIVAL, AYRAKYRÃ, ENCANTOS DO SOL, TRIBO KAWAHIVA, IAÇA LUTE-
RANA, ARACUÃ, FLOR DA AMZÔNIA, FRUTOS DO PARÁ, UIRAPURU, VAIAN-
gá, sabor maraJoara, que se apresentarão em formato digital – livE e 
gravações de vídeos no município de belém/Pa, no dia 27 e 28/03/2022, 
no canal oficial do youtube da produtora.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 220/2022– ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEf 
215220; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 264663.
Contratante: FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO PARÁ - FCP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida gentil bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, belém/Pa
favorecido:  talENtos da amaZÔNia, inscrita no cNPJ: 18.403.016/0001-00
valor total: r$ 150.000,00
data: 25/03/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 203/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
203/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 25/03/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 783822
TERMO DE RATIFICAÇÃO À INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 329/2022
À vista dos elementos contidos no presente processo devidamente jus-
tificado, CONSIDERANDO o PARECER JURÍDICO nº 355/2022– PROJUR/
fcP, em conformidade ao disposto no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93, e no uso das atribuições que me foram conferidas, ratifico 
a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO do PROCESSO PAE nº 2022/301753.
AUTORIZO em conseqüência, a proceder-se à contratação conforme abaixo 
descrito:objeto: ProJEto “miX cUltUral” no qual os artistas mUKa, dEN-
NEr cigaNo, HEricK rafaEl, cEZar farias, carmEm PENicHE, JoEl-
soN PaNtoJa, mEll PiNHEiro, ivaN NEvEs, trio cHamotE, biNo, baN-
da PirÔ, marQUiNHo mElodia, EUdEs fraga, saNdro saNdim, igor 
mENdEs, trio lUZ dE tiEta, que se apresentarão em formato digital – 
livE, no município de ananindeua/Pa, nos dias 12 e 13/04/2022, das 09h 
às 01h, no canal oficial do youtube da produtora.Favorecido: FÁBRICA DE 
ProJEtos ProdUÇÕEs E EvENtos, inscrita no cNPJ 35.674.435.0001/04
Valor Total: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)Fundamento Le-
gal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 8.666/93 e con-
forme o Parecer Jurídico nº 355/2022– ProJUr/fcP.disponibilidade orça-
mentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 21 dEf 390106; fonte 
recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 264663.determino, 
ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em especial à prevista no 
caput do art. 26 da lei federal nº 8.666/93, e que, após seja o presente 
expediente devidamente autuado e arquivado.belém, 11 de abril de 2022
_________________________________________________
gUilHErmE rElvas d’ olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 783858
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 205/2022
PaE: 2022/263669
objeto: ProJEto “imPrEssÕEs da cUltUra soNora” no qual os artis-
tas: lUaNN Kássio, os brotHErs, moNiQUE moral, lEoZiNHo for-
roZEiro, farra dE vaQUEiro, rP2, ElisEU rodrigUEs, que se apre-
sentarão no município de ourém/Pa, em formato digital – livE e gravações 
de vídeos em 27/03/2022.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 229/2022 – ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEmP 
00076; 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$ 63.000,00
data: 25/03/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 205/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
205/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 25/03/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 783828
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 206/2022
PaE: 2022/185327
objeto: ProJEto “rimas cUltUrais” no qual os artistas mUKa, dENNEr 
cigaNo, HEricK rafaEl, cÉZar farias, carmEN PENicHE, JoElsoN 
PaNtoJa, mEll PiNHEiro, ivaN NEvEs, trio cHamotE, biNo, PirÔ, 
marQUiNHo mElodia E baNda, EUdEs fraga, saNdro saNdim, igor 
mENdEs, trio lUZ dE tiEta, que se apresentarão em formato virtual – 
livEs, no município de belém/Pa, nos dias 27 e 28/03/2022, das 09h às 
01h, 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 228/2022 – ProJUr/fcP.

dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEf 
215212; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 264663.
Contratante: FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO PARÁ - FCP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida gentil bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, belém/Pa
favorecido: fábrica dE ProJEtos ProdUÇÕEs E EvENtos, inscrita no 
cNPJ 35.674.435.0001/04
valor total: r$ 150.000,00
data: 25/03/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 206/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
206/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 25/03/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 783831
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 328/2022
PaE: 2022/347983
objeto: ProJEto “artE folclÓrica” no qual os artistas villa Kids fEs-
tival, sENta PEia, maNo io, carimbo da maria, ENcaNtos do cUriÓ, 
mistUra rEgioNal, balÉ folclÓrico da amaZÔNia, iaÇa lUtEraNa, 
AYRAKYRÃ, ENCANTOS DO SOL, KAWAHIVA, PARANANIN, ARACUÃ, FLOR 
da amaZÔNia, frUtos do Pará, UiraPUrU, vaiaNgá, sabor mara-
Joara, que se apresentarão em formato digital – livE, no município de 
Belém/PA, nos dias 12 e 13/04/2022, das 08h às 02h, no canal oficial do 
youtube da produtora.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 346/2022– ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEmg 
00128; 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: 11/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 328/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
328/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 11/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 783834
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 333/2022
PaE: 2022/349414
objeto: ProJEto “ProJEto ENcaNto das artEs” no qual os artistas 
grUPo villa Kids fEstival, baNda sENta PEia, caNtor maNo oi, ca-
rimbÓ da maria, grUPo ENcaNtos do cUriÓ, grUPo mistUra rEgio-
Nal, grUPo dE balE folclorico da amaZoNia, grUPo dE cUltUra 
rEgioNal iaÇá lUtEraNa, grUPo aYraKYra, grUPo dE EXPrEssÕEs 
folcloricas ENcaNto do sol, grUPo ParaNaNiN, tribo KaWaHiva, 
grUPo aracUa, grUPo Parafolclorico flor da amaZoNia, grUPo 
Parafolclorico frUtos do Pará, UiraPUrU, grUPo Parafolclori-
co vaiaNga, grUPo sabor maraJoara, que se apresentarãoem forma-
to digital – livE, no município de belém/Pa, no dia 12/04/2022, no canal 
oficial do youtube da produtora.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 359/2022– ProJUr/fcP.
dotação orçamentária: Projeto atividade:8841; Plano interno: 22 dEmg 
00125; 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: 11/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 333/2022
Nesta data, ratifico o termo de inexigibilidade de licitação nº 
333/2022, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Data de Ratificação: 11/04/2022
ordenador: guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 784119

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 416 - CGP/FCP DE 08 DE ABRIL DE 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legaispelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos termos 
da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 03 
de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, 
e pelo decreto do governador do Estado do Pará, publicado no doE nº 
34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNsidEraNdo a lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o pro-
cesso nº 2022/426896 –dic/fcP,  datado de 07/04/2022.
rEsolvE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
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abaixo mencionados, que irão acompanhar o “Projeto feirão musical”, no 
município de castanhal/Pa, referente ao Processo nº 2022/379275.

NOME MATRÍCULA CARGO PERÍODO DIÁRIA
PEdro HENriQUE cardoso braZ 5899706/1 coordENador 11/04/2022  ½JUlio cEsar da silva mElo 57203419/1 motorista

dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
gUilHErmE rElvas d’olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 783669
PORTARIA Nº 419 - CGP/FCP DE 11DE ABRIL DE 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legaispelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos termos 
da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 03 
de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, 
e pelo decreto do governador do Estado do Pará, publicado no doE nº 
34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
considerando a lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994 e ainda o processo 
Nº 2022/409153– dli/fcP, datado de 05/04/2022.
rEsolvE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo mencionados, a fim de compor a equipe que fará a divulgação dos 
editais da fcP, visando adesão dos fazedores de cultura e gestores no mu-
nicípio de Ulianópolis/Pa

NOME MATRÍCULA CARGO PERÍODO DIÁRIA

sEmias dE soUZa araUJo 57193524/1 tEcNico Em gEstao cUltUral

12 a 
14/04/2022 2 ½

marcia aNgEliN sErtao 5890937/1 tEcNico Em gEstao cUltUral

david PassiNHo moNtEs 57200796/1 assistENtE cUltUra

Joao lUiZ corrEa 57195493/1 motorista

ElENE cristiNa modEsto PiNHEiro 5857740/2 tEcNico Em gEstao cUltUral

daNilo braccHi 5897404/2 tEcNico Em gEstao cUltUral

dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
gUilHErmE rElvas d’olivEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 783852

.

.

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA N° 071/2022/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 o servidor Edielton charles santos, auxiliar operacional, ma-
tricula nº 5906132/1, para exercer a função de fiscal do Contrato nº 
09/2020, firmado com a empresa Dedetibel - Dedetizadora Belém LTDA, 
para prestação de serviço de controle de pragas, e o servidor Edson freire 
da silva, auxiliar operacional, matrícula nº 57193681/2, para substituí-lo 
durante seus afastamentos legais. 
dÊ-sE ciÊNcia, PUblica-sE, rEgistrE-sE E cUmPra-sE.
belém-Pa, 08 de abril de 2022.
maria da glória boulhosa caputo, superintendente da fcg

Protocolo: 783888

.

.

APOSTILAMENTO
.

TERMO DE APOSTILAMENTO 001/2022 AO CONTRATO 10/2022
obJEto: o presente termo visa a alteração das disposições orçamentárias 
do contrato administrativo nº 10/2022, com base no art. 58, i, da lei nº 
8.666/93, o qual passa a funcionar com a seguinte dotação:
Pt: 47201135711506, ft: 0101, Nd: 339039 e at: 8473.
Processo nº 2022/344641, belém, 11 de abril de 2022
maria da glória boulhosa caputo, superintendente da fcg.

Protocolo: 783965
TERMO DE APOSTILAMENTO 001/2022 AO CONTRATO 07/2022
obJEto: o presente termo visa a alteração das disposições orçamentá-
rias do contrato administrativo nº 07/2022, com base no art. 58, i, da lei 
nº 8.666/93, ao qual se inclui a seguinte dotação:
Pt: 47201133611509, ft: 0101, Nd: 339040 e at: 8904
Pt: 47201133611509, ft: 0101, Nd: 339039 e at: 8904
Pt: 47201131221297, ft: 0101, Nd: 339040 e at: 8338

Pt: 47201131221297, ft: 0101, Nd: 339039 e at: 8338
Processo nº 2021/1114438
belém, 08 abril de 2022
maria da glória boulhosa caputo, superintendente da fcg.

Protocolo: 783799
TERMO DE APOSTILAMENTO 001/2022 AO CONTRATO 11/2022
obJEto: o presente termo visa a alteração das disposições orçamentárias 
do contrato administrativo nº 11/2022, com base no art. 58, i, da lei nº 
8.666/93, o qual passa a funcionar com a seguinte dotação:
Pt: 47201135711506, ft: 0101, Nd: 339039 e at: 8473
Processo nº 2022/347456
belém, 11 de abril de 2022
maria da glória boulhosa caputo, superintendente da fcg.

Protocolo: 784133

.

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

AVISO
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES 
RESULTADO DEFINITIVO - PSS-EDITAL Nº. 01/2022-FCG

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS
A SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO CARLOS GOMES, no uso de suas atri-
buições legais e tendo por base o disposto pelo art. 6º na lei Estadual nº. 
5.939, de 15 de janeiro de 1996.
coNsidEraNdo o decreto de 14.01.2019, publicado no doE nº. 33.781 
de 15.01.2019;
TORNA PÚBLICO o resultado definitivo da 2ª segunda fase – Análise Docu-
mental e Curricular e Convocação para a 3ª terceira fase - Entrevistas do 
Pss-Edital nº. 01/2022-fcg. a relação está disponível nos sites: www.
fcg.pa.gov.br e www.sipros.pa.gov.br
dÊ-sE ciÊNcia, PUbliQUE-sE, rEgistrE-sE E cUmPra-sE.
belém, 11 de abril de 2022.
ordenador: maria da glória boulhosa caputo-
superintendente da fundação carlos gomes

Protocolo: 783962

.

.

SECRETARIA DE ESTADO 
DE COMUNICAÇÃO

.

TERMO ADITIVO AO CONTRATO
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
CONTRATO Nº 06/2021
contratante: secretaria de Estado de comunicação
contratado: fax comunicação ltda, com sede na rua domingos marreiros, 
n.º 710, na cidade de belém, estado do Pará, inscrita no cNPJ n.º 
34.841.635/0001-33.
obJEto: o presente termo aditivo tem por objetivo o aditamento de prazo 
ao presente contrato nº 06/2021 de prestação de serviço de publicidade da 
secretaria de Estado de comunicação para o exercício de 2022.
data da assiNatUra: 31/03/2022
Exercício 2022
orÇamENto:
Programa de trabalho: 24.131.1508.8255 – Publicidade das ações de governo 
24.131.1508.8233 – Edição e Publicação de atos da administração Pública
ElEmENto da dEsPEsa: 339039 – outros serviços de terceiros - Pessoa jurídica 
foNtE: 0101- recursos ordinários
CONTRATO Nº 07/2021
contratante: secretaria de Estado de comunicação
contratado: gamma comunicação ltda, com sede na trav. rui barbosa 
n.º 785 , na cidade de belém, estado do Pará, inscrita no cNPJ n.º 
04.672.859/0001-06.
obJEto: o presente termo aditivo tem por objetivo o aditamento de prazo 
ao presente contrato nº 07/2021 de Prestação de serviço de Publicidade 
da secretaria de Estado de comunicação para o exercício de 2022.
data da assiNatUra: 31/03/2022.
Exercício 2022
orÇamENto:
Programa de trabalho: 24.131.1508.8255 – Publicidade das ações de governo 
24.131.1508.8233 – Edição e Publicação de atos da administração Pública
ElEmENto da dEsPEsa: 339039 – outros serviços de terceiros - Pessoa jurídica 
foNtE: 0101- recursos ordinários
CONTRATO Nº 08/2021
contratante: secretaria de Estado de comunicação
contratado: bastos propaganda ltda, com sede na trav. do chaco 
, n.º1583, na cidade de belém, estado do Pará, inscrita no cNPJ 
n.º05.091.731/0001-03.
obJEto: o presente termo aditivo tem por objetivo o aditamento de prazo 
ao presente contrato nº 08/2021, de Prestação de serviço de Publicidade 
da secretaria de Estado de comunicação para o exercício de 2022.
data da assiNatUra: 31/03/2022.
Exercício 2022
orÇamENto:
Programa de trabalho: 24.131.1508.8255 – Publicidade das ações de governo 
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24.131.1508.8233 – Edição e Publicação de atos da administração Pública
ElEmENto da dEsPEsa: 339039 – outros serviços de terceiros - Pessoa jurídica 
foNtE: 0101- recursos ordinários
CONTRATO Nº 09/2021
contratante: secretaria de Estado de comunicação
contratado: c8 comunicação ltda, com sede na av. rômulo maiorana, 
n.º 700, na cidade de belém, estado do Pará, inscrita no cNPJ 
n.º03.496.913/0001-39.
obJEto: o presente termo aditivo tem por objetivo o aditamento de prazo 
ao presente contrato nº 09/2021, de Prestação de serviço de Publicidade 
da secretaria de Estado de comunicação para o exercício de 2022.
data da assiNatUra: 31/03/2022
Exercício 2022
orÇamENto:
Programa de trabalho: 24.131.1508.8255 – Publicidade das ações de governo
24.131.1508.8233 – Edição e Publicação de atos da administração Pública
ElEmENto da dEsPEsa: 339039 – outros serviços de terceiros - Pessoa 
jurídica foNtE: 0101- recursos ordinários
belém, 12 de abril de 2022.
vera lúcia alves de oliveira
secretária de Estado de comunicação.

Protocolo: 784199

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 293 de 08 de abril de 2022.
ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 001/2008 – AGE
a secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/429856/sEcom.
rEsolvE:
I- Conceder ao servidor relacionado; 1½ (uma diária e meia), que se des-
locará para o município de ipixuna do Pará no período de 09 a 10 de abril 
de 2022, para conduzir a equipe jornalística.
NomE: carlos alberto de melo lima Junior
matricUla: 5965215
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vEra lUcia alvEs dE olivEira
secretária de Estado de comunicação
PORTARIA Nº 294 de 08 de abril de 2022.
ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 001/2008 – AGE
a secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/431558/sEcom.
rEsolvE:
I- Conceder ao servidor relacionado; 1½ (uma diária e meia), que se deslo-
cará para o município de ipixuna do Pará no período de 09 a 10 de abril de 
2022, para cobertura de pauta jornalística do governo do Estado do Pará.
NomE: rodrigo Pinheiro rodrigues
matricUla: 5959900
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vEra lUcia alvEs dE olivEira
secretária de Estado de comunicação
PORTARIA Nº 295 de 08 de abril de 2022.
ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 001/2008 – AGE
a secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/431750/sEcom.
rEsolvE:
I- Conceder a servidora relacionada; 1½ (uma diária e meia), que se deslo-
cará para o município de ipixuna do Pará no período de 09 a 10 de abril de 
2022, para cobertura de pauta jornalística do governo do Estado do Pará.
NomE: cristiane sousa do rosário
matricUla: 5909968
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vEra lUcia alvEs dE olivEira
secretária de Estado de comunicação
PORTARIA Nº 296 de 11 de abril de 2022.
ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 001/2008 – AGE
a secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/435351/sEcom.
rEsolvE:
I- Conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocará 
para o município de santa izabel no dia 11 de abril de 2022, para conduzir 
a equipe que efetuará cobertura jornalística do governo do Estado do Pará.
NomE: carlos alberto de melo lima Junior
matricUla: 5965215
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vEra lUcia alvEs dE olivEira
secretária de Estado de comunicação
PORTARIA Nº 297 de 11 de abril de 2022.
ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 001/2008 – AGE
a secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. nº2022/435455/sEcom.
rEsolvE:
I- Conceder ao servidor relacionado; ½ (meia diária), que se deslocará 
para o município de marapanim no dia 11 de abril de 2022, para conduzir a 
equipe que efetuará cobertura jornalística do governo do Estado do Pará.
NomE: Wanderil do rosário de souza maia
matricUla: 5953109
registre-se, publique-se e cumpra-se.
vEra lUcia alvEs dE olivEira
secretária de Estado de comunicação

Protocolo: 784167

.

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

PORTARIA Nº 102/2022, DE 11 DE ABRIL 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 01/2022 da ccPcr/fUN-
tElPa, de 07/04/2022, de solicitação de diárias, contidos nos autos do 
Processo nº 2022/422407, de 07/04/2022;
r E s o l v E:
CONCEDER 2 e ½ (duas e meia) diária(s) ao servidor LEONARDO DE OLI-
vEira cHavEs, matrícula nº 5913764/2, ocupante do cargo em comissão de 
assEssor ll, para custear despesas com viagem a brasília-df, no período de 
18/04/2022 à 20/04/2022, com o objetivo de realizar visita técnica na Ebc.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
HilbErt Hil carrEira do NascimENto
Presidente

Protocolo: 784100
PORTARIA Nº 101/2022, DE 11 DE ABRIL 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 05/2022 - gab/fUNtElPa, 
de 08/04/2022, de solicitação de diárias, contidos nos autos do Processo 
nº 2022/429023, de 08/04/2022;
r E s o l v E:
CONCEDER 1½ (uma e meia) diária(s) ao servidor HILBERT HIL CARREI-
ra do NascimENto, matrícula nº 5945805/1, ocupante do cargo em co-
missão de PrEsidENtE, para custear despesas com viagem ao município 
de santarém, no período de 20/04/2022, com o objetivo de participar da 
inauguração do terminal Hidroviário de santarém.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
HilbErt Hil carrEira do NascimENto
Presidente

Protocolo: 784105

.

.

SECRETARIA DE ESTADO 
DE EDUCAÇÃO

.

PORTARIA Nº 015/2022 – GS/SEDUC
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições previstas 
no art.138, parágrafo único, inciso ii, da constituição do Estado do Pará;
coNsidEraNdo a necessidade de repasse anual do fundo rotativo;
rEsolvE:
art. 1º Estabelecer o valor do repasse anual per capita por aluno, do fundo 
rotativo, conforme segue: 
I - R$ 10,80 (Dez reais e oitenta centavos) para alunos do Ensino Fundamental;
II - R$ 10,80 (Dez reais e oitenta centavos) para alunos do Ensino Médio;
III - R$ 21,60 (Vinte e um reais e sessenta centavos) para alunos do Ensino 
fundamental, matriculados em regime de tempo integral;
IV - R$ 28,80 (Vinte e oito reais e oitenta centavos) para alunos do Ensino 
médio, matriculado em regime de tempo integral.
Art. 2º Parametrizar o valor mínimo de R$ 1.200,00 (Mil e duzentos reais) 
ao ano, para as Escolas que, em função do número de alunos matriculados 
façam jus a quantia abaixo desse valor.
art. 3º Estabelecer o valor anual de repasse para os Núcleos de tecnologia 
da Educação (NTE), como segue:
I - R$ 4.000,00 (Quatro mil reais) - NTE Interior;
II - R$ 4.400,00 (Quatro mil e quatrocentos reais) - NTE Capital.
Art. 4º As Unidades Regionais de Educação (URE) receberão o Fundo Rota-
tivo de forma sistemática, quadrimestralmente, e se estabelecerá o valor 
anual de repasse para elas conforme anexo único.
Art. 5º As Escolas e NTEs (Capital e Interior), receberão o Fundo Rotativo 
de forma sistemática, semestralmente.
art. 6º ficam mantidas as demais instruções previstas no regulamento do 
fundo rotativo vigente.
art. 7º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 038/2019 - gs, 
de 16 de abril de 2019.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
belém, 11 de abril de 2022.
EliEtH dE fátima da silva braga
secretária de Estado de Educação
ANEXO ÚNICO
I - BASE DE CÁLCULO DO FUNDO ROTATIVO PARA URE:
a) Quantidade de alunos matriculados por nível de ensino nas escolas, de 
cada município jurisdicionado à UrE;
b) Quantidade de municípios vinculados à URE - valor fixo;
c) Condição de acesso a esses municípios - valor fixo.
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II - TAXA PER CAPTA ANUAL POR NIVEL DE ENSINO E PELA QUAN-
TIDADE DE ALUNOS DE CADA ESCOLA JURISDICIONADA À URE:
a) R$ 0,90 (noventa centavos) para alunos do Ensino Fundamental Regular;
b) R$ 0,90 (noventa centavos) para alunos do Ensino Médio Regular;
c) R$ 0,60 (sessenta centavos) para alunos do Ensino Fundamental de 
tempo integral;
d) R$ 1,80 (um real e oitenta centavos) para alunos do Ensino Médio de 
tempo integral.
III – EQUAÇÃO PARAMÉTRICA:
O valor do recurso destinado às URES será definido segundo a equação 
apresentada da seguinte forma: 

onde: 
r = valor a ser destinado a cada UrE; 
Ki = constante de escala determinada pela quantidade de alunos matriculados 
W (x1, x2, ..., xn) = Peso para cada URE, definido pelos parâmetros apre-
sentados nos itens i e ii 
rectotal = receita total, estimada no Pta/ldo.
PORTARIA Nº 016/2022 - GS/SEDUC
dispõe sobre a criação da nova comissão Permanente de avaliação de 
desempenho funcional dos servidores ocupantes de cargo efetivo do 
magistério Público Estadual, nos termos do artigo 12 da lei Estadual nº 
7442/2010 - Pccr.
a secretária de Estado de Educação, no exercício das atribuições previstas 
no artigo 138e seguintes da constituição do Estado do Pará, e
coNsidEraNdo que a Progressão funcional é a passagem dos titulares 
dos cargos de Professor e Especialistas em Educação de um estágio da 
carreira para outro imediatamente superior mediante avaliação de critérios 
estabelecidos em lei.
coNsidEraNdo a necessidade de implementar, no âmbito desta secreta-
ria, os procedimentos constantes na seção v da Progressão funcional da 
lei Estadual nº 7442/2020.
coNsidEraNdo os termos do processo nº 2021/660746.
rEsolvE:
art. 1º - constituir comissão Permanente de avaliação de desempenho 
funcional conforme disposição expressa no art. 12 da lei Estadual nº 
7442/2010, Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da 
Educação básica da rede Pública de Ensino do Estado do Pará.
art. 2º - a comissão Permanente de avaliação de desempenho funcional 
será composta dos seguintes membros:
i - solange do socorro margalho do vale - matrícula 3751/2 - Especia-
lista em Educação - PRESIDENTE (representante da Secretaria Adjunta 
de Ensino - SAEN).
ii - maria deusilene lisboa Neto - matrícula 5901064/1 - Especialista em 
Educação - MEMBRO (representante da Secretaria Adjunta de Ensino - SAEN).
iii - Haieny Nazare reis santos - matrícula 5901611/1 - Especialista em Edu-
cação - MEMBRO (representante da Secretaria Adjunta de Ensino - SAEN).
iv - madeline da Paixão melo - matrícula 57209289/1 - Especialista em 
Educação - MEMBRO (representante da secretaria adjunta de gestão de 
Pessoas - SAGEP).
v - José mateus rocha da costa - matrícula 57174583/1 - Professor - mEmbro 
(representante do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará).
Parágrafo único. A comissão funcionará com quorum mínimo de 03 (três) 
componentes, sendo um deles obrigatoriamente o presidente.
art. 3º - os atos de enquadramento funcional serão submetidos à secretária 
de Estado de Educação, para fins de homologação e posteriormente remeti-
dos à secretaria de Estado de Planejamento e administração - sEPlad.
art. 4º - Para o cumprimento do disposto no art. 1º, a comissão funcionará 
a partir da data da publicação desta portaria e deverá apresentar relatório 
resumo de trabalho, sempre que houver reuniões.
art. 5º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gando-se as disposições em contrário.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE
belém/Pa, 11 de abril de 2022.
EliEtH dE fátima da silva braga
secretária de Estado de Educação

Protocolo: 784198

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 041/2022 - GAB SAEN
sEcrEtária adJUNta dE ENsiNo, no uso de suas atribuições legais e;
coNsidEraNdo o que preconiza a lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN);
coNsidEraNdo a lei nº 7.806, de 29 de abril de 2014, que dispõe sobre a 
regulamentação e o funcionamento do sistema de organização modular de 
Ensino - somE, no âmbito da secretaria de Estado de Educação - sEdUc;
coNsidEraNdo a política de expansão do ensino no município de saNta-
RÉM, jurisdicionado pela 5ª Unidade Regional de Educação, que apresenta 
demanda apta para ingressar no Ensino médio, conforme a conclusão do 
Processo nº 2020/919196,
rEsolvE:
Art. 1º - Autorizar a implantação do SISTEMA DE ORGANIZAÇÃO MODU-
LAR DE ENSINO a partir do ano de 2022, na comunidade ANUMÃ, para 
funcionar nas dependências da Escola municipal de Educação infantil e 
Ensino fundamental santa rita de cássia, situada na comunidade anumã, 
município de santarém.

art. 2º- a matrícula de alunos será efetivada na EEEm são felipe anexo 
(situada no município de Santarém), a qual expedirá, assinará e arquivará 
os documentos dos alunos a que se refere o artigo anterior, conforme o que 
dispõe a Resolução nº 813, de 11 de dezembro de 2000, do CEE (Conselho 
Estadual de Educação).
art. 3º - Para atender ao que dispõe o artigo anterior a secretaria adjunta 
de Ensino (SAEN) em conjunto com a Coordenação Estadual do SOME e 5ª 
URE/Santarém, providenciarão junto à CODES (Coordenação de Descen-
tralização), a lotação do quadro de servidores de acordo com a formação 
de turmas registradas pela direção da Unidade de Ensino, como dispõe a 
instrução Normativa em vigor.
art. 4º - 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, 08 de abril de 2022.
regina celli santos alves
secretária adjunta de Ensino, em Exercício

Protocolo: 784026
PORTARIA Nº 042/2022 - GAB/SAEN
a sEcrEtária adJUNta dE ENsiNo, no uso de suas atribuições legais e;
coNsidEraNdo o que preconiza a lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN);
coNsidEraNdo a lei nº 7.806, de 29 de abril de 2014, que dispõe sobre a 
regulamentação e o funcionamento do sistema de organização modular de 
Ensino - somE, no âmbito da secretaria de Estado de Educação - sEdUc;
coNsidEraNdo a política de expansão do ensino no município de oriXi-
MINÁ, jurisdicionado pela 7ª Unidade Regional de Educação, que apresenta 
demanda apta para ingressar no Ensino médio, conforme a conclusão do 
Processo nº 2021/1365888,
rEsolvE:
Art. 1º - Autorizar a implantação do SISTEMA DE ORGANIZAÇÃO MODU-
lar dE ENsiNo a partir do ano de 2022, na comunidade do cacHoEira 
PortEira , para funcionar nas dependências da EmEf constantina teodoro 
dos santos situada na comunidade cachoeira Porteira, zona rural do mu-
nicípio de oriximiná.
art. 2º- a matrícula de alunos será efetivada na EEEm dr almir gabriel 
(situada no município de Oriximiná), a qual expedirá, assinará e arquivará 
os documentos dos alunos a que se refere o artigo anterior, conforme o que 
dispõe a Resolução nº 813, de 11 de dezembro de 2000, do CEE (Conselho 
Estadual de Educação).
art. 3º - Para atender ao que dispõe o artigo anterior a secretaria adjunta 
de Ensino (SAEN) em conjunto com a Coordenação Estadual do SOME e 
7ªURE/Óbidos, providenciarão junto à CODES (Coordenação de Descen-
tralização), a lotação do quadro de servidores de acordo com a formação 
de turmas registradas pela direção da Unidade de Ensino, como dispõe a 
instrução Normativa em vigor.
art. 4º - 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, 08 de abril de 2022.
regina celli santos alves
secretária adjunta de Ensino, em Exercício

Protocolo: 784089
PORT. DE DEF. DATIVO Nº 428/2022-GAB/PAD. 
Belém, 08 de abril de 2022.
O OUVIDOR DESTA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEDUC, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 
– gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.coNsidEraNdo os termos do 
memorando nº 398/2022, datado em 06/04/22, lavrado pela comissão do 
Processo disciplinar, instaurado pela Portaria Nº 151/2019-gab/Pad de 
03 de julho de 2019, publicada no doE n° 33.914 de 08 de julho de 2019;
coNsidEraNdo o que estabelece o § 2º do art. 220 da lei Estadual nº 
5.810/94/rJU;
rEsolvE:i – dEsigNar a servidora NEYrE alEXaNdrE barros ma-
cHado, mat. nº 57176508-2, para funcionar na qualidade de dEfENsor 
dativo do servidor N.c.b.v a., matrícula nº 279552-1, já devidamente 
qualificado nos autos do citado Processo, com o objetivo de acompanhar 
os procedimentos da comissão, tudo em conformidade com o que dispõe 
o artigo supracitado;ii – revogam-se as disposições em contrário.dÊ-sE 
ciÊNcia, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
PORT. DE REDES/SUBST. Nº 429/2022-GAB/PAD. 
Belém, 08 de abril de 2022.
O OUVIDOR DESTA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEDUC, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 
– gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.coNsidEraNdo a Portaria Nº 
196/2018-gab/Pad de 18/07/2019, publicado no doE edição nº 33.656 
de 13/07/2019;coNsidEraNdo os termos do memorando nº 402/2022, 
de 08/04/22, da comissão Processante;coNsidEraNdo o disposto no art. 
199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.r E s o l v E: i - rEdEsigNar, de 
acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 5.810, de 24 de ja-
neiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para a conclusão dos 
trabalhos da comissão Processante, de que trata a Portaria acima referida, 
a contar da data subsequente ao termo final do último prazo então conce-
dido;ii -sUbstitUir a servidora maria da glÓria dE soUZa borgEs, 
mat. nº 5890910-1, pela servidora NatHália dE NaZarEtH fErrEira 
moNtEiro, mat. nº5897320-1, para atuar no Pad supracitado, na quali-
dade de membro; iii - coNvalidar os atos praticados pela comissão Pro-
cessante. iv – revogam-se as disposições em contrário;v – Esta Portaria 
entra em vigor na data de sua publicação.
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dÊ-sE ciÊNcia, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc
PORTARIA Nº 430/2022-GAB/PAD 
Belém, 08 de abril de 2022.
O OUVIDOR DESTA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEDUC, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria Nº 704/2015 – 
gs/sEdUc de 28 de outubro de 2015.coNsidEraNdo os fatos denuncia-
dos nos autos do Processo administrativo Eletrônico nº 2021/1481579 e as 
demais infrações conexas que emergirem no decorrer dos trabalhos;coN-
sidEraNdo a manifestação da coordenadora do Núcleo de Prevenção -NP/
sEdUc/Pa;coNsidEraNdo o disposto no art. 191 § 2º da lei nº 9.230, 
de 24 de março de 2021, que alterou a lei 5.810/94, de 24 de janeiro de 
1994; coNsidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994; r E s o l v E:
i – dEtErmiNar a instauração de ProcEsso admiNistrativo disciPli-
Nar simPlificado, dE rito sUmário, pelo cometimento, em tese, de 
falta funcional constante de acúmulo ilegal de cargos públicos, em desfavor 
da servidora c.E.P.c., o qual possui vínculo efetivo nesta sEdUc e Prefei-
tura municipal de ananindeua, a saber:
1.1 - sEdUc: matrícula nº 324744-1, cargo, Escrevente datilógrafo cor-
respondente ao atual cargo de assistente administrativo, admitida em 
13/08/1982, exercendo suas atividades de segunda a sexta, turno da noi-
te, de 17h as 21h30, última lotação na E.E cândido Horácio Evelin, situação 
atual, aguardando aposentadoria por tempo de serviço desde 08/11/2014, 
sob o regime jurídico único, lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
1.2 - PrEfEitUra mUNiciPal dE aNaNiNdEUa, matrícula nº 06548, car-
go, Professora admitido em 01/08/1983, que exerceu suas atividades de re-
gência de classe – Ensino fundamental menor de segunda a sexta, turno 
da manhã, de 7h30 as 11h30, situação atual, aposentadoria por tempo de 
contribuição desde 2011 através do instituto de Previdência do município de 
ananindeua, sob o regime regime Jurídico único do município de ananindeua. 
ii - coNstitUir comissão composta pelas servidoras amÉlia das gra-
ÇAS CANTÃO SIMOES e JOANILCE CARNEIRO PEREIRA, Mat. nº 454745-1, 
para sob a Presidência da primeira, apurarem no prazo inicial de 30 (trinta) 
dias, o qual poderá ser prorrogado por até 15 (quinze) dias, por conveni-
ência e necessidade da administração Pública;
iii – dElibErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias à 
instrução processual;iv – dEtErmiNar que os setores competentes ado-
tem as providências de estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.marco antonio da silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/sEdUc

Protocolo: 783773
PORTARIA Nº 043/2022- SAEN
a sEcrEtária adJUNta dE ENsiNo, no uso de suas atribuições legais e;
coNsidEraNdo o que preconiza a lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN);
coNsidEraNdo a lei nº 7.806, de 29 de abril de 2014, que dispõe sobre a 
regulamentação e o funcionamento do sistema de organização modular de 
Ensino - somE, no âmbito da secretaria de Estado de Educação - sEdUc;
coNsidEraNdo a política de expansão do ensino no município de oriXi-
MINÁ, jurisdicionado pela 7ª Unidade Regional de Educação, que apresenta 
demanda apta para ingressar no Ensino médio, conforme a conclusão do 
Processo nº 2021/1365842,
rEsolvE:
art. 1º - autorizar a implantação do SISTEMA DE ORGANIZAÇÃO MODU-
lar dE ENsiNo a partir do ano de 2022, na comunidade Estrada do bEc 
Km 12, para funcionar nas dependências da EmEf Nova betel, situada na 
Estrada do bEc Km 12, zona rural do município de oriximiná.
art. 2º- a matrícula de alunos será efetivada na EEEm dr almir gabriel 
(situada no município de Oriximiná), a qual expedirá, assinará e arquivará 
os documentos dos alunos a que se refere o artigo anterior, conforme o que 
dispõe a Resolução nº 813, de 11 de dezembro de 2000, do CEE (Conselho 
Estadual de Educação).
art. 3º - Para atender ao que dispõe o artigo anterior a secretaria adjunta 
de Ensino (SAEN) em conjunto com a coordenação Estadual do somE e 
7ªURE/Óbidos, providenciarão junto à CODES (Coordenação de Descen-
tralização), a lotação do quadro de servidores de acordo com a formação 
de turmas registradas pela direção da Unidade de Ensino, como dispõe a 
instrução Normativa em vigor.
art. 4º - 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, 08 de abril de 2022.
regina celli santos alves
secretária adjunta de Ensino, em Exercício

Protocolo: 784123

.

.

ADMISSÃO DE SERVIDOR
.

Ato: CONTRATO Nº 035/2022-CAPITÃO POÇO
Nome: ZaNUi martiNs lima tEmbE
cargo: ProfEssor
vigência: 11/04/2022 a 10/04/2023
dotação orçamentária: Processo nº 494318/2021, 
autorizado em 17/03/2022.

Ato: CONTRATO Nº 036/2022-SANTARÉM
Nome: almiNio PiNto da foNsEca
cargo: ProfEssor
vigência: 11/04/2022 a 10/04/2023
dotação orçamentária: Processo nº 9662/2022, 
autorizado em 30/03/2022.
Ato: CONTRATO Nº 037/2022-SANTARÉM
Nome: aNdrE das cHagas saNtos
cargo: ProfEssor
vigência: 11/04/2022 a 10/04/2023
dotação orçamentária: Processo nº 9662/2022, autorizado em 30/03/2022.

Protocolo: 784132

.

.

LICENÇA PARA CURSO
.

LICENÇA PARA CURSO
PRORROGAÇÃO DE LICENÇA PARA CURSO / CCVC
PORTARIA Nº 002737/2022 - SAGEP - 08/04/2022
Prorrogar a licENÇa Para ParticiPar do cUrso dE doUtorado do 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO, NA UNIVERSIDADE FE-
DERAL DO PARÁ/UFPA, DO (A) SERVIDOR (A) DILZA MARIA ALVES RODRI-
GUES, MATRÍCULA Nº 57213482-2, ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO CLASSE 
II, LOTADO (A) NO (A) DIVISÃO DE LEGISLAÇÃO E ENQUADRAMENTO, NO 
MUNICÍPIO DE BELÉM, NO PERÍODO DE 01/04/2022 À 29/02/2024.

Protocolo: 783980
LICENÇA PARA CURSO
CONCESSÃO DE LICENÇA CURSO
PORTARIA Nº 002747 / 2022 - SAGEP - 08/04/2022
coNcEdEr licENÇa Para ParticiPar do cUrso dE mEstrado Profis-
SIONAL EM MATEMÁTICA, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNCULO MI-
NEIRO, NO PERÍODO DE 28/03/2022 À 26/03/2024, A(0) SERVIDOR (A) LE-
ticia almEida farias, matrÍcUla Nº 57194102-1,ProfEssor classE i, 
LOTADO (A) NO (A) EEEFM GETÚLIO VARGAS, NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA.

Protocolo: 783992

.

.

ERRATA
.

ERRATA DA PORTARIA DE REDESIGNAÇÃO Nº 426/2022-GAB/PAD, 
de 08/04/2022, publicada no doE edição nº 34.929 de 11/04/2022.
ONDE SE LÊ: coNsidEraNdo os termos do memorando nº 399/2022-
NdE/sEdUc, de 06/04//2022, lavrado pela comissão do Processo admi-
nistrativo disciplinar, instaurado nos termos da Portaria Nº 21/2020-
gab/Pad de 11/08/2020, publicada no doE n° 34.308 de 12/08/2020, 
prorrogado pela Portaria Nº 21/2020-gab/Pad de 06/10/2020, publi-
cada no doE nº 34.364 de 07/10/2020, requerendo o prosseguimento 
dos trabalhos processuais referenciados;r E s o l v E:i – rEdEsigNar, 
de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual nº 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para a conclusão 
dos trabalhos da comissão Processante LEIA-SE: coNsidEraNdo os ter-
mos do Memo. nº 399/2022-GAB/SIND, de 06/04/2022, firmado pela Sra. 
Presidente da sindicância investigatória, instaurada nos termos da Por-
taria Nº 21/2020-gab/siNd de 11/08/2020, publicada no doE, edição 
nº 34.308  de 12/08/2020, prorrogada pela Portaria Nº 21/2020-gab/
siNd de 06/10/2020, publicada no doE, edição nº 34.364 de 07/10/2020; 
r E s o l v E:i – rEdEsigNar, de acordo com o disposto no art. 201 § úni-
co da Lei Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) 
dias, o prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão sindicante

Protocolo: 783996
ERRATA DA PORTARIA Nº 359/2022-GAB/PAD, de 23/03/2022, 
publicada no doE edição nº 34.905 de 24/03/2022.ONDE SE LÊ: o art. 
1177, vi c/c art. 190, iv, da lei Estadual nº 5.810/94 LEIA-SE: os arts. 
177, vi, 178, v c/c art. 190, iv e Xiii, da lei Estadual nº 5.810/94

Protocolo: 783760

CONTRATO
.

Contrato: 072/2022
objeto do contrato: locação do imóvel situado na vila menino Jesus, s/n, 
localidade rio anapú, igarapé miri/Pa, para funcionamento do barracão para 
aulas no sistema do somE, da secretária de Estado de Educação/sEdUc
dispensa de licitação: 007/2022-Nlic/sEdUc
Valor mensal de R$ 2.160,00 (dois mil e cento e sessenta reais) e valor 
total de R$ 25.920,00 (vinte e cinco mil e novecentos e vinte reais).
dotação orçamentária: 
fonte: 0104 ação: 232326 funcional Programática: 16101.12.362.1509 
Projeto atividade: 8906 Produto: 2227 Natureza de despesa: 3390.36
Partes:
locatária: secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
tenoné, belém/Pa. 
locadora: claudianis Pantoja almeida, inscrita no cPf nº 843.829.372-72, 
residente e domiciliada na vila sitío almeida santos, s/n, anapú, Zona 
rural, igarapé miri/Pa, cEP: 68.430-000
foro: belém/Pa. 
data de assinatura: 11/04/2022
vigência: 11/04/2022 a 11/04/2023
ordenador: claudia tatiana sadala dos santos de aragão/
diretora administrativa e financeira

Protocolo: 784138
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Contrato: 070/2022
objeto do contrato: locação do imóvel situado na rodovia Pa 151, Km 
101, localidade rio meruú, igarapé miri/Pa, para funcionamento do alo-
jamento dos Professores no sistema somE, da secretária de Estado de 
Educação/sEdUc
dispensa de licitação: 006/2022-Nlic/sEdUc
Valor Mensal de R$ 1.810,00 (um mil e oitocentos e dez reais) e valor total 
de R$ 21.720,00 (vinte e um mil e setecentos e vinte reais).
dotação orçamentária: 
fonte: 0104 ação: 232326 funcional Programática: 16101.12.362.1509 
Projeto atividade: 8906 Produto: 2227 Natureza de despesa: 3390.36
Partes:
locatária: secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
tenoné, belém/Pa. 
locadora: Erenilda Pena de melo, cPf nº 750.377.262-04, residente e do-
miciliada na localidade rio meruú, s/n, Zona rural igarapé, 
cEP 68.430-000, moju/Pa.
foro: belém/Pa.
data de assinatura: 11/04/2022
vigência: 11/04/2022 a 11/04/2023
ordenador: claudia tatiana sadala dos santos de aragão/
diretora administrativa e financeira

Protocolo: 784118

.

.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

Termo Aditivo: 9
Contrato: 016/2013
objeto do contrato: locação do imóvel para moradia dos Professores do 
sistema de organização modular de Ensino/somE abaetetuba/Pa.
objeto do aditivo: alterar a cláusula sétima – da vigência e da Prorroga-
ção, prorrogando sua vigência por mais 12 (doze) meses.
dispensa de licitação: 024/2013-Nlic/sEdUc 
dotação orçamentária: 
fonte: 0104 ação: 232326 funcional Programática: 16101.12.362.1509 
Projeto atividade: 8906 Produto: 2227 Natureza de despesa: 3390.36
Partes:
locatária: secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
tenoné, belém/Pa. 
locador: ademar fonseca ferreira, inscrito no cPf nº 700.233.012-87, 
residente e domiciliado na comunidade rio maúba, abaetetuba /Pa.
data de assinatura: 11/04/2022
vigência: 07/05/2022 a 06/05/2023
ordenador: claudia tatiana sadala dos santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 784081
Termo Aditivo: 1
Contrato: 024/2021
objeto do contrato: locação de imóvel situado na rua beira rio, vila sole-
dade no município de moju/Pa, para funcionamento da moradia dos Profes-
sores do sistema de organização modular de Ensino/somE, da secretaria 
de Estado de Educação/sEdUc.
objeto do aditivo: alterar a cláusula oitava – da vigência e da Prorroga-
ção, prorrogando sua vigência por mais 12 (doze) meses
dispensa de licitação: nº 006/2021-Nlic/sEdUc
dotação orçamentária: 
fonte: 0104 ação: 232326 funcional Programática: 16101.12.362.1509 
Projeto atividade: 8906 Produto: 2227 Natureza de despesa: 3390.36
Partes:
locatária: secretaria de Estado de Educação/cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
tenoné, belém/Pa. 
locador: manoel raimundo teixeira, inscrito no cPf n° 055.951.932-04, 
residente e domiciliado na comunidade menino deus, alto moju, cEP 
68.450-000, moju/Pa
data de assinatura: 11/04/2022
vigência: 15/05/2022 a 14/05/2023
ordenador: claudia tatiana sadala dos santos de aragão/ diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 784034
Termo Aditivo 1
Contrato: 018/2021
objeto do contrato: locação de imóvel situado na localidade rio maúba, 
para funcionamento de moradia dos Professores do sistema de organiza-
ção modular de Ensino – somE/abaetetuba/Pa.
objeto do aditivo: alterar a cláusula oitava – da vigência e da Prorroga-
ção, prorrogando sua vigência por mais 12 (doze) meses
dispensa de licitação: nº 003/2021-Nlic/sEdUc
dotação orçamentária: 
fonte: 0104 ação: 232326 funcional Programática: 16101.12.362.1509 
Projeto atividade: 8906 Produto: 2227 Natureza de despesa: 3390.36
Partes:
locatária: secretaria de Estado de Educação/cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
tenoné, belém/Pa. 
locadora: catarina ribeiro dos santos, inscrita no cPf nº 572.050.192-49, 
residente e domiciliada no ramal velho de beja, 570, vila arapiranga, cEP: 
68.440-000, abaetetuba/Pa.

data de assinatura: 07/04/2022
vigência: 08/04/2022 a 07/04/2023
ordenador: claudia tatiana sadala dos santos de aragão/ diretora admin-
istrativa e financeira

Protocolo: 784097
Termo Aditivo: 6
Contrato: 052/2017
objeto do contrato: locação do imóvel para moradia dos Professores do 
sistema de organização modular de Ensino/somE em monte alegre/Pa.
objeto do aditivo: alterar a cláusula sétima – da vigência e da Prorroga-
ção, prorrogando sua vigência por mais 12 (doze) meses.
dispensa de licitação: 007/2017-Nlic/sEdUc
dotação orçamentaria:
fonte:0104. ação: 232326. funcional Programática: 16101.12.362.1509 
Projeto/atividade: 8906 Produto: 2227. Natureza da despesa: 339036.
Partes:
locatária: secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
tenoné, belém/Pa. 
locador: Edilvan da silva figueiredo, inscrito no cPf nº 596.308.172-68, 
residente e domiciliado na localidade de Jacarecapa, cEP 68.220-000, 
monte alegre/Pa.
data de assinatura: 11/04/2022
vigência: 02/05/2022 a 01/05/2023
ordenador: claudia tatiana sadala dos santos de aragão/diretora admi-
nistrativa e financeira

Protocolo: 784111
Termo Aditivo: 9
Contrato: 134/2018
objeto do contrato: 
reforma da EEEfm Paulo maranhão, no município de belém/Pa.
objeto do aditivo: alterar a cláusula décima quarta – da vigência do contrato 
original, prorrogando a vigência do contrato por mais 180 (cento e oitenta) dias.
concorrência Pública nº 021/2017 – cEl/Nlic/sEdUc
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: Pavimentar Pavimentação e serviços Eireli, cNPJ/mf. Nº 
17.352.660/0001-34, com sede na Qd. 49 (Cj Geraldo Palmeira), nº 16, 
cEP: 67.040-550, centro, ananindeua/Pa.
data de assinatura: 05/04/2022
vigência: 06/04/2022 a 03/10/2022
ordenador: Elieth de fátima da silva braga/ 
secretária de Estado de Educação

Protocolo: 784160

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA DE DIARIAS No. 52763/2022
OBJETIVO: AVALIAÇÃO DE BENS INSERVIVEIS PARA DESFAZIMENTO E 
iNvENtário Nas EE EUridEs brito, EE laUra do carmo vicUNa, EE-
dom bosco E EE adriNo saNta brigida. rEaliZar tombamENto do 
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE 2019/2020/2021) FIS-
caliZar E rEaliZar tombamENto dos divErsos bENs PatrimoNiais 
ENtrEgUEs Por Esta sEdUc. bEm como, atUaliZar as sENHas dos 
gEstorEs.
origEm/dEstiNo/PErÍodo:
bElEm / saliNoPolis / 11/04/2022 - 14/04/2022 Nº diárias: 3
saliNoPolis / bElEm / 14/04/2022 - 14/04/2022 Nº diárias: 0.5
NomE: raimUNda saNtos corrEa
matrÍcUla: 345652
cPf: 14211599291
CARGO/FUNÇÃO:
ag. dE Portaria / ativ aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa olivEira silva cPf: 39458644291

Protocolo: 783908
PORTARIA DE DIARIAS No. 52762/2022
OBJETIVO: AVALIAÇÃO DE BENS INSERVIVEIS PARA DESFAZIMENTO E 
iNvENtário Nas EE EUridEs brito, EE laUra do carmo vicUNa, EE-
dom bosco E EE adriNo saNta brigida. rEaliZar tombamENto do 
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE 2019/2020/2021) FIS-
caliZar E rEaliZar tombamENto dos divErsos bENs PatrimoNiais 
ENtrEgUEs Por Esta sEdUc. bEm como, atUaliZar as sENHas dos 
gEstorEs.
origEm/dEstiNo/PErÍodo:
bElEm / saliNoPolis / 11/04/2022 - 14/04/2022 Nº diárias: 3
saliNoPolis / bElEm / 14/04/2022 - 14/04/2022 Nº diárias: 0.5
NomE: lUis EdUardo dE lima
matrÍcUla: 57212532
cPf: 58402853234
CARGO/FUNÇÃO:
assist. admiNist. / ativ aUX iNtErmEd
ordENador: lUciaNa olivEira silva cPf: 39458644291

Protocolo: 783910
PORTARIA DE DIARIAS No. 52766/2022
OBJETIVO: AVALIAÇÃO DE BENS INSERVIVEIS PARA DESFAZIMENTO E IN-
VENTÁRIO NAS EE BARÃO DO TAPAJÓS, EE GONÇALVES DIAS E EE DOM 
tiago rYaN rEaliZar tombamENto do Programa diNHEiro dirEto 
NA ESCOLA (PDDE 2019/2020/2021) FISCALIZAR E REALIZAR TOMBA-
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mENto dos divErsos bENs PatrimoNiais ENtrEgUEs Por Esta sE-
dUc. bEm como, atUaliZar as sENHas dos gEstorEs.
origEm/dEstiNo/PErÍodo:
bElEm / saNtarEm / 11/04/2022 - 14/04/2022 Nº diárias: 3
saNtarEm / bElEm / 14/04/2022 - 14/04/2022 Nº diárias: 0.5
NomE: marcos HErNaNE mUNHoZ costa
matrÍcUla: 771082
cPf: 23417471249
CARGO/FUNÇÃO:
sErvENtE rEf. i / ativ aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa olivEira silva cPf: 39458644291

Protocolo: 783916
PORTARIA DE DIARIAS No. 52764/2022
OBJETIVO: AVALIAÇÃO DE BENS INSERVIVEIS PARA DESFAZIMENTO E IN-
VENTÁRIO NAS EE BARÃO DO TAPAJÓS, EE GONÇALVES DIAS E EE DOM 
tiago rYaN rEaliZar tombamENto do Programa diNHEiro dirEto 
NA ESCOLA (PDDE 2019/2020/2021) FISCALIZAR E REALIZAR TOMBA-
mENto dos divErsos bENs PatrimoNiais ENtrEgUEs Por Esta sE-
dUc. bEm como, atUaliZar as sENHas dos gEstorEs.
origEm/dEstiNo/PErÍodo:
bElEm / saNtarEm / 11/04/2022 - 14/04/2022 Nº diárias: 3
saNtarEm / bElEm / 14/04/2022 - 14/04/2022 Nº diárias: 0.5
NomE: marcElo da silva mENdEs
matrÍcUla: 5890593
cPf: 69498369291
CARGO/FUNÇÃO:
assist. admiNist. / ativ aUX iNtErmEd
ordENador: lUciaNa olivEira silva cPf: 39458644291

Protocolo: 783914
PORTARIA DE DIARIAS No. 52765/2022
OBJETIVO: AVALIAÇÃO DE BENS INSERVIVEIS PARA DESFAZIMENTO E IN-
VENTÁRIO NAS EE BARÃO DO TAPAJÓS, EE GONÇALVES DIAS E EE DOM 
tiago rYaN rEaliZar tombamENto do Programa diNHEiro dirEto 
NA ESCOLA (PDDE 2019/2020/2021) FISCALIZAR E REALIZAR TOMBA-
mENto dos divErsos bENs PatrimoNiais ENtrEgUEs Por Esta sE-
dUc. bEm como, atUaliZar as sENHas dos gEstorEs.
origEm/dEstiNo/PErÍodo:
bElEm / saNtarEm / 11/04/2022 - 14/04/2022 Nº diárias: 3
saNtarEm / bElEm / 14/04/2022 - 14/04/2022 Nº diárias: 0.5
NomE: fraNcisca fErrEira sENa
matrÍcUla: 449083
cPf: 42795699249
CARGO/FUNÇÃO:
Escr. datilog. rEf.iii / ativ aUX iNtErmEd
ordENador: lUciaNa olivEira silva cPf: 39458644291

Protocolo: 783918
PORTARIA DE DIARIAS No. 52770/2022
obJEtivo: levantamento para reforma da estrutura física e adaptação na 
EEEfm João XXiii, localizada no município de são sebastião da boa vista.
origEm/dEstiNo/PErÍodo:
bElEm / sao sEbastiao da boa vista / 11/04/2022 - 11/04/2022 Nº diárias: 0
sao sEbastiao da boa vista / bElEm / 11/04/2022 - 14/04/2022 Nº diárias: 3.5
NomE: JoilsoN dE olivEira silva
matrÍcUla: 5954624
cPf: 00453723306
CARGO/FUNÇÃO:
gErENtE / dirEcao
ordENador: lUciaNa olivEira silva cPf: 39458644291

Protocolo: 783934
PORTARIA DE DIARIAS No. 52771/2022
obJEtivo: levantamento para reforma da estrutura física e adaptação na 
EEEfm João XXiii, localizada no município de são sebastião da boa vista.
origEm/dEstiNo/PErÍodo:
bElEm / sao sEbastiao da boa vista / 11/04/2022 - 11/04/2022 Nº diárias: 0
sao sEbastiao da boa vista / bElEm / 11/04/2022 - 14/04/2022 Nº diárias: 3.5
NomE: raimUNdo da silva NEvEs
matrÍcUla: 54196237
cPf: 10860274268
CARGO/FUNÇÃO:
tEcNico Em gEstao dE iNfra-EstrUtUra / ativ NivEl sUPErior
ordENador: lUciaNa olivEira silva cPf: 39458644291

Protocolo: 783924
PORTARIA DE DIARIAS No. 52761/2022
OBJETIVO: AVALIAÇÃO DE BENS INSERVIVEIS PARA DESFAZIMENTO E 
iNvENtário Nas EE EUridEs brito, EE laUra do carmo vicUNa, EE-
dom bosco E EE adriNo saNta brigida. rEaliZar tombamENto do 
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE 2019/2020/2021) FIS-
caliZar E rEaliZar tombamENto dos divErsos bENs PatrimoNiais 
ENtrEgUEs Por Esta sEdUc. bEm como, atUaliZar as sENHas dos 
gEstorEs.
origEm/dEstiNo/PErÍodo:
bElEm / saliNoPolis / 11/04/2022 - 14/04/2022 Nº diárias: 3
saliNoPolis / bElEm / 14/04/2022 - 14/04/2022 Nº diárias: 0.5
NomE: HEliaNa dE fatima maia morEira
matrÍcUla: 57202459
cPf: 41073908291
CARGO/FUNÇÃO:
aUXiliar oPEracioNal / ativ aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa olivEira silva cPf: 39458644291

Protocolo: 783936

PORTARIA DE DIARIAS No. 52768/2022
OBJETIVO: Serviços de vistoria para fins de fiscalização de obras na Escola Nova 
com 12 salas de aula - fNdE, localizada no município de garrafão do Norte.
origEm/dEstiNo/PErÍodo:
bElEm / garrafao do NortE / 11/04/2022 - 11/04/2022 Nº diárias: 0
garrafao do NortE / bElEm / 11/04/2022 - 12/04/2022 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: 783926
PORTARIA DE DIARIAS No. 52774/2022
obJEtivo: coNdUZir sErvidorEs Para coNstatar a NEcEssidadE 
dE bENs mÓvEis Para atENdEr a dEmaNda da EEEEm. cÔNEgo batis-
ta camPos No mUNicÍPio dE barcarENa.
origEm/dEstiNo/PErÍodo:
bElEm / barcarENa / 13/04/2022 - 14/04/2022 Nº diárias: 1
barcarENa / bElEm / 14/04/2022 - 14/04/2022 Nº diárias: 0.5
NomE: aNdrEY costa aboim
matrÍcUla: 5897140
cPf: 62580825215
CARGO/FUNÇÃO:
motorista / ativ aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa olivEira silva cPf: 39458644291

Protocolo: 783921
PORTARIA DE DIARIAS No. 52772/2022
obJEtivo: coNstatar a NEcEssidadE dE bENs mÓvEis Para atENdEr 
a dEmaNda da EEEEm. cÔNEgo batista camPos No mUNicÍPio dE 
barcarENa.
origEm/dEstiNo/PErÍodo:
bElEm / barcarENa / 13/04/2022 - 14/04/2022 Nº diárias: 1
barcarENa / bElEm / 14/04/2022 - 14/04/2022 Nº diárias: 0.5
NomE: aNa claUdia mariNHo PErEira
matrÍcUla: 6400388
cPf: 20788274287
CARGO/FUNÇÃO:
aUX. dE sErv. gErais a / ativ aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa olivEira silva cPf: 39458644291

Protocolo: 783922
PORTARIA DE DIARIAS No. 52769/2022
obJEtivo: conduzir os técnicos da drti para realizarem serviços de visto-
ria para fins de fiscalização de obras na Escola Nova com 12 salas de aula 
- fNdE, localizada no município de garrafão do Norte.
origEm/dEstiNo/PErÍodo:
bElEm / garrafao do NortE / 11/04/2022 - 11/04/2022 Nº diárias: 0
garrafao do NortE / bElEm / 11/04/2022 - 12/04/2022 Nº diárias: 1.5
NomE: darialdo borgEs dE olivEira
matrÍcUla: 57217127
cPf: 33076030272
CARGO/FUNÇÃO:
motorista / ativ aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa olivEira silva cPf: 39458644291

Protocolo: 783929
PORTARIA DE DIARIAS No. 52767/2022
OBJETIVO: Serviços de vistoria para fins de fiscalização de obras na Escola Nova 
com 12 salas de aula - fNdE, localizada no município de garrafão do Norte.
origEm/dEstiNo/PErÍodo:
bElEm / garrafao do NortE / 11/04/2022 - 11/04/2022 Nº diárias: 0
garrafao do NortE / bElEm / 11/04/2022 - 12/04/2022 Nº diárias: 1.5
NomE: JosE carlos saNtos soUsa
matrÍcUla: 57221037
cPf: 81104421291
CARGO/FUNÇÃO:
tEcNico Em gEstao dE iNfra-EstrUtUra / ativ NivEl sUPErior
ordENador: lUciaNa olivEira silva cPf: 39458644291

Protocolo: 783930
PORTARIA DE DIARIAS No. 52690/2022
obJEtivo: visitar a construção e reforma/ampliação da E. E. E. f. m “co-
nego batista campos”, no município de barcarena.
origEm/dEstiNo/PErÍodo:
bElEm barcarENa 07/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 1
barcarENa bElEm 08/04/2022 - 08/04/2022 Nº diárias: 0.5
NomE: roNaldo catEb bitar
cPf: 32779119268
ordENador: trYcia gomEs moUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 784157
PORTARIA DE DIARIAS No. 52685/2022
obJEtivo: visitar a construção e reforma/ampliação da E. E. E. f. m “ba-
silio de carvalho”, no município de abaetetuba.
origEm/dEstiNo/PErÍodo:
bElEm abaEtEtUba 30/03/2022 - 31/03/2022 Nº diárias: 1
abaEtEtUba bElEm 31/03/2022 - 31/03/2022 Nº diárias: 0.5
NomE: roNaldo catEb bitar
cPf: 32779119268
ordENador: trYcia gomEs moUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 784151
PORTARIA DE DIARIAS No. 52687/2022
obJEtivo: visitar a construção e reforma/ampliação da E. E. E. f. m “teo-
dato de rezende”, no município de salinopólis.
origEm/dEstiNo/PErÍodo:
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bElEm saliNoPolis 04/04/2022 - 05/04/2022 Nº diárias: 1
saliNoPolis bElEm 05/04/2022 - 05/04/2022 Nº diárias: 0.5
NomE: roNaldo catEb bitar
cPf: 32779119268
ordENador: trYcia gomEs moUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 784154

.

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

DESIGNARPORTARIA Nº.:2703/2022 de 07/04/2022
de acordo com o Processo Nº 791256/2021
formalizar a designação do servidor rodrigo NEto lobato, matrícula 
nº 57218341/1, assistente administrativo, para responder pela função de 
Diretor (GED-5) da 13 URE/Breves , durante o impedimento do titular, no 
periodo de 16/11/2021 a 30/12/2021, para fins de regularização funcional. 
DISPENSA DE FUNÇÃO 
PORTARIA Nº.: 2714/2022 de 07/04/2022
de acordo com o Processo nº 379173/2022
dispensar sHEila goNÇalvEs miraNda, matrícula nº 57211348/1, Es-
pec. em Educação, da função de Vice-Diretor (GED-2) da EEEM Prof Maria 
camara Paes/breves, a contar de 11/04/2022.
PORTARIA Nº.: 2853/2022 de 08/04/2022
de acordo com o Processo nº 399940/2022
dispensar, a pedido, diEgo magNo loPEs, matrícula nº 5948750/1, Pro-
fessor, da função de Vice-Diretor (GED-2) da EEEM Julia Passarinho/Came-
ta, a contar de 13/04/2022.
PORTARIA Nº.: 2723/2022 de 07/04/2022
de acordo com o Processo nº 13675/2022
formalizar a dispensa, a pedido, da servidora maria JosE da PaiXao, 
matrícula nº 672246/1, Escrevente datilografo, da função de secretaria 
(GED-1) da EEEF Padre Dubois/Salinopolis, a partir de 04/01/2021, para 
fins de regularização funcional.
REVOGAR
PORTARIA N.º:1025/2022 de 11/04/2022
Revogar, a contar de 01/04/2022, a cessão para a FUNDANÇÃO PUBLICA 
EstadUal HosPital dE cliNicas gasPar viaNNa, da servidora JosElia 
maria do carmo rEis, matricula nº 6388728/1, Escrevente datilografo, 
concedida através da Portaria Nº 1628/2020 de 21/07/2020, sem ônus 
para o Órgão de origem.
APROVAÇÃO DE ESCALA DE FÉRIAS
Portaria nº.:023/2022 de 06/04/2022
Nome:JaimE bENtEs do amaral 
matrícula:57213874/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2021
Unidade:7ª URE/Óbidos
Portaria nº.:2748/2022 de 08/04/2022
Nome:mario barbosa macHado 
matrícula:5378923/3 Período:30/05 à 28/06/22Exercício:2021
Unidade:EEEf Nossa senhora de fátima ii/belém
Portaria nº.:2785/2022 de 08/04/2022
Nome:saNdro aNdrEY NatividadE moNtEiro
matrícula:57213638/1 Período:06/05/22 à 04/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEf João carlos batista/ananindeua
Portaria nº.:2749/2022 de 08/04/2022
Nome:rUtiaNE almEida UcHoa da silva
matrícula:57212375/1 Período:01/06/22  à 30/06/22Exercício:2021
Unidade:EE Palmira gabriel/icoaraci
Portaria nº.:2750/2022 de 08/04/2022
Nome:alEssaNdra cristiNa dE soUZa silva 
matrícula:57211425/1 Período:01/06/22  à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EE Profª Palmira Gabriel/Icoaraci
Portaria nº.:2751/2022 de 08/04/2022
Nome:rafaEl Paiva dE carvalHo
matrícula:55587943/2 Período:15/06/22 à 29/07/22Exercício:2021
Unidade:EE Profª Palmira gabriel/icoaraci
Portaria nº.:2752/2022 de 08/04/2022
Nome:carla fErrEira da silva 
matrícula:54194098/3 Período:01/06/22 à 15/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Profª Palmira Gabriel/Icoaraci
Portaria nº.:2753/2022 de 08/04/2022
Nome:marlEidE olivEira do valE 
matrícula:6316409/2 Período:15/06/22 à 29/07/22Exercício:2021
Unidade:EEEfm.Principe da Paz/ananindeua
Portaria nº.:2746/2022 de 08/04/2022
Nome:laNNa robErta cardoso PiNHEiro 
matrícula:57192960/1 Período:15/04/22 à 29/04/22Exercício:2022
Unidade:EEEf lar de maria/belém
Portaria nº.:42/2022 de 06/04/2022
Nome:fraNciNEtE do socorro corrEa dE abrEU 
matrícula:5896501/1 Período:01/06/22 à 30/06/22Exercício:2021
Unidade:EE 1 E 2 g. rui barbosa/tucurui
PORTARIA Nº.:2432/2022 de 01/04/2022
Nome: aNdrE lUiZ cordEiro lUNa
matrícula:57222619/1 Período:02/05/22 à 15/06/22 Exercício:2021
Unidade:EEEm maria Helena valente tavares/ananindeua
PORTARIA Nº.:2433/2022 de 01/04/2022
Nome: adrilENE dE frEitas olivEira
matrícula:5771110/2 Período:21/02/22 à 07/03/22 Exercício:2021
Unidade:Ut Prof asterio de campos/belém

PORTARIA Nº.:2788/2022 de 08/04/2022
Nome:iZaQUE moNtEiro mENdEs
matrícula:5947822/1 Período:02/05/22 à 31/05/22 Exercício:2021
Unidade:EEEf Nossa senhora das graças/belém
PORTARIA Nº.:2789/2022 de 08/04/2022
Nome: clivia maira gibsoN alvEs
matrícula:5902369/1 Período:01/06/22 à 30/06/22 Exercício:2021
Unidade:EE deodoro de mendonça/belém
PORTARIA Nº.:2790/2022 de 08/04/2022
Nome: isabEl rEgis batista
matrícula:57214848/1 Período:01/06/22 à 30/06/22 Exercício:2022
Unidade:EE Prof Eugenia cavallero de macedo/ananindeua
PORTARIA Nº.:2345/2022 de 01/04/2022
Nome: MAURA ANGELIN SERTÃO
matrícula:5499089/2 Período:21/02/22 à 07/03/22 Exercício:2021
Unidade:EE dr Justo chermont/belém
ERRATA
ERRATA da Portaria Nº.:2530/2022 de 04/04/2022
Nome:lEila do socorro moNtEiro dos saNtos
Onde se lê:Exercício:2022
Leia-se:Exercício:2021
Publicada no Diário Oficial nº. 34925 de 07/04/2022
ERRATA da Portaria nº.:1649/2022 de 11/03/2022
Nome:Jair camPos castro
Onde se lê:Período:01.04.22 a 30.04.22
Leia-se:Período:09.05.22 a 07.06.22
Publicada no Diário Oficial nº. 34893/2022 de 11/03/2022
ERRATA da Portaria nº.:2729 de 08/04/2022
Nome:mari Elisa saNtos dE almEida
Onde se lê:Período:26.05.22 a 19.06.22
Leia-se:Período:26.05.22 a 09.07.22
Publicada no Diário Oficial nº.34929/2022 de 11/04/2022 
ERRATA da PORTARIA Nº.:2672/2022 de 06/04/22
Nome:ElaNE do socorro da silva bENtEs
Onde se lê:Exercicio:2022
Leia-se:Exercicio:2021
Publicada no Diário Oficial nº 34.929/2022 de 11/04/2022. 
ERRATA da PORTARIA Nº.:2677/2022 de 06/04/22
Nome:mara rUbia ribEiro diNiZ silvEira
Onde se lê:Exercicio:2022
Leia-se:Exercicio:2021
Publicada no Diário Oficial nº 34.929/2022 de 11/04/2022. 

Protocolo: 784183
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SUPRIMENTO DE FUNDO
.

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA N° 1110/2022, DE 11 DE ABRIL DE 2022.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
cargo: ProfEssor assistENtE
Nome: claUdio da costa triNdadE
matrícula funcional: 5433100/ 2
valor: r$ 1.000,00
Prog. de trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339036_ r$ 1.000,00
PORTARIA N° 1111/2022, DE 11 DE ABRIL DE 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: ProfEssor assistENtE
Nome: adriaNo cEsar calaNdriNi braga
matrícula funcional: 57189749/ 2
valor: r$ 4.000,00
Prog. de trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$ 4.000,00
PORTARIA N° 1112/2022, DE 11 DE ABRIL DE 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
Cargo: DIRETOR DO CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO
Nome: aNdErsoN madsoN olivEira maia
matrícula funcional: 5836760/ 3
valor: r$ 4.000,00
Prog. de trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$ 2.000,00
339039_ r$ 2.000,00
PORTARIA N° 1113/2022, DE 11 DE ABRIL DE 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coordENador dE cErimoNial E EvENtos
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Nome: alicE cristiNE da silva araUJo gamboa
matrícula funcional: 55589841/ 2
valor: r$ 3.000,00
Prog. de trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$ 3.000,00
PORTARIA N° 1117/2022, DE 11 DE ABRIL DE 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: agENtE admiNistrativo c
Nome: EriKa do socorro olivEira goNcalvEs
matrícula funcional: 54194594/ 2
valor: r$ 1.000,00
Prog. de trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$ 1.000,00
PORTARIA N° 1118/2022, DE 11 DE ABRIL DE 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: ProfEssor assistENtE
Nome: JUarEZ dE soUZa
matrícula funcional: 57216595/ 2
valor: r$ 4.000,00
Prog. de trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$ 4.000,00
ordenador responsável
carlos JosE caPEla bisPo
Pró-reitor de gestão e Planejamento.

Protocolo: 783883
SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA N° 1114/2022, DE 11 DE ABRIL DE 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: tEc. dE coNtabilidadE a
Nome: EdNEE maria dE olivEira vEras
matrícula funcional: 3185559/ 1
valor: r$ 4.000,00
Prog. de trabalho: 74201 12 364 1506 8472
fonte: 0269
339030_ r$ 3.000,00
339039_ r$ 1.000,00
PORTARIA N° 1115/2022, DE 11 DE ABRIL DE 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coord.NUclEo artE E cUlt.
Nome: gilvaNa KEllY barros PimENtEl
matrícula funcional: 73504084/ 6
valor: r$ 3.227,16
Prog. de trabalho: 74201 12 571 1506 8473
fonte: 0261
339030_ r$ 3.227,16
PORTARIA N° 1116/2022, DE 11 DE ABRIL DE 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: dirEtor dE dEsENvolvimENto a PEsQUisa
Nome: aNibal corrEia brito NEto
matrícula funcional: 54181345/ 3
valor: r$ 4.000,00
Prog. de trabalho: 74201 12 363 1501 8507
fonte: 0324008794
339030_ r$ 4.000,00
ordenador responsável
claY aNdErsoN NUNEs cHagas
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 783886
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SECRETARIA DE ESTADO DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL,
TRABALHO, EMPREGO E RENDA

.

PORTARIA N° 344/2022 – 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° 2022/401249
rEsolvE:
CONCEDER Suprimento de Fundos no valor de R$ 2.000,00(dois mil reais), 
em favor do (a) servidor (a), Carlos Felipe Mota Bardalo, Coordenador, CPF 
nº 675.533.112 - 00, matrícula nº 80845516/3; para atender despesas de 
pronto pagamento.
87.101. – 08.242.1505.8861 f: 0107 233.296
dEsPEsa: 339030 r$ 2.000,00
Fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da or-
dem bancária.

registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda, em 
08 de abril de 2022.
iNocENcio rENato gasParim
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
mat. 5945555/1

Protocolo: 783984

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 343/2022 – SEASTER
o sEcrEtário dE Estado dE assistENcia social,trabalHo,Em-
PrEgo E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas atra-
vés do decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 
de 02 de janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 410887
rEsolvE:
Autorizar o pagamento de 03 e ½ (Três e meia) diárias PARA CADA SER-
vidor citado abaiXo:
micHEllY alcaNtara da silva dE mENdoNÇa,57176236/1,coNsUlto-
ra JUridica,liaNE maria macHado mElo,54190339/1,coNsUltoria 
JUridica, que se deslocara para o Estado dE brasilia/df no período 
de 04/05 a 07/05/2022
com objetivo de capacitação de agentes Públicos.
Classificação Orçamentária:
43.101 – 08.128.1508.8887 f: 0101006357 260.029 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
08 de abril 2022.
iNocENcio rENato gasParim
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
mat. 5945555/1
PORTARIA Nº 339/2022 – SEASTER
o sEcrEtário dE Estado dE assistÊNcia social, trabalHo, Em-
PrEgo E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas atra-
vés do decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 
de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2022/ 411032
rEsolvE:
Autorizar o pagamento de 07 e ½ ( SETE e meia) diárias PARA CADA SER-
vidor citado abaiXo:
aNtoNio carlos costa sENa,57192835/1,assistENtE social,rEJa-
NE lima da silva dE mEdEiros,5910599/1,assistENtE social,HElEN 
rUssY soarEs barrEto,54195637/1,assistENtE social,HErbErt 
silva bUNa JUNior,57188214/1,ag.admiNistrativo com destino para 
o município de salvaterra/Pa no período de 23/04 a 30/04/2022, com ob-
JEtivo dE capacitação de trabalhadores do sUas,siNasE e sisaN. Wilson 
guerreiro de Holanda, 3216640/1, motorista com objetivo de conduzir vei-
culo com técnico da cPsb-das/sEastEr.
Classificação Orçamentária:
87.101 - 08.422.1505.8399 – 0339006699 234.094 3390 14
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
08 de abril 2022.
iNocENcio rENato gasParim
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
mat. 5945555/1
PORTARIA Nº 346/2022 – SEASTER
o sEcrEtário dE Estado dE assistENcia social,trabalHo,Em-
PrEgo E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas atra-
vés do decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 
de 02 de janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 411747
rEsolvE:
Autorizar o pagamento de 05 e ½ (CINCO e meia) diárias PARA CADA 
sErvidor citado abaiXo:
maria JacirENE dE soUZa barbosa,54192688/1,assistENtE social,-
NaYaNa diNiZ tUlio,594556/3,coorEdENadora,Katia regina ferreira 
da silva,3212840/1 que se deslocaram para o município de abaetetuba/Pa 
no período de 25/04 a 30/04/2022 com objetivo de capacitação de traba-
lhadores do sUas,siNasE e sisaN.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.128.1505.8399 f: 0339002241 246.896 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
11 de abril 2022.
iNocENcio rENato gasParim
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
mat. 5945555/1
PORTARIA Nº 342/2022 – SEASTER
o sEcrEtário dE Estado dE assistÊNcia social, trabalHo, Em-
PrEgo E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas atra-
vés do decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 
de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2022/ 420361
rEsolvE:
Autorizar o pagamento de 04 e ½ (QUATRO e meia) diárias PARA CADA-
sErvidor citado abaiXo:
JOÃO LOPES JUNIOR,5906606/1,CONSELHEIRO STADUAL que se desloca-
rá aos municípios de são caetano de odivelas e vigia/Pa, no período de 
11/04 a 15/04/2022
com objetivo de apoio a organismo de controle social.
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Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.422.1505.8402 f: 0107006357 253.896 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
08 de abril 2022.
iNocENcio rENato gasParim
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
mat. 5945555/1
PORTARIA Nº 341/2022 – SEASTER
o sEcrEtário dE Estado dE assistENcia social,trabalHo,Em-
PrEgo E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas atra-
vés do decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 
de 02 de janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 423357
rEsolvE:
Autorizar o pagamento de 05 e ½ (CINCO e meia) diárias PARA CADA 
sErvidor citado abaiXo:
JosÉ dE ribamar fErNaNdEs,80015508/1,sEcrEtario EXEcUtivo e
irNaclEi da costa PaNtoJa cPf: 607.165.412 – 20,colaborador Even-
tual que se deslocara para os municípios de santa cruz do arari,cachoeira 
do arari/Pa no período de 23/05 a 28/05/2022 com objetivo de realizar 
capacitação e assessoramento para o conselho de direito e tutelar.
Classificação Orçamentária:
43.0103 – 08.422.1505.8402 f: 0338002151 249.624 339014/339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
08 de abril 2022.
iNocENcio rENato gasParim
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
mat. 5945555/1
PORTARIA Nº 347/2022 – SEASTER
o sEcrEtário dE Estado dE assistENcia social,trabalHo,Em-
PrEgo E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas atra-
vés do decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 
de 02 de janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 427154
rEsolvE:
Autorizar o pagamento de 06 e ½ (VINTE e meia) diárias PARA CADA SER-
vidor citado abaiXo:
adriaNo tavarEs rocHa,5942381,sEcrEtário EXEcUtivo do cE-
dPi,valEria PiNto PiPolos PiNHEiro,54195922/1,Psicologo que se
deslocaram para região do marajó – 5:^Porto de moz no período de 19/04 
a 25/04/2022 com objetivo de apoio a organismo de controle social.
Classificação Orçamentária:
43.104 – 08.422.1505.8402 f: 0166006357 254.233 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
11 de abril 2022.
iNocENcio rENato gasParim
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
mat. 5945555/1
PORTARIA Nº 345/2022 – SEASTER
o sEcrEtário dE Estado dE assistÊNcia social, trabalHo, Em-
PrEgo E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas atra-
vés do decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 
de 02 de janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2022/ 432062
rEsolvE:
Autorizar o pagamento de 02 e ½ (DUAS e meia) diárias PARA CADA SER-
vidor citado abaiXo:
iNocENcio rENato gasParim, matrícula nº 5945555/1, secretário da 
sEastEr, adoNai do socorroda crUZ goNÇalvEs,57231288/3.di-
rEtor,maria dE JEsUs alvEs viEira,51855795/4,assEssora EsPE-
cial i,PaUlo sErtgio dE soUZa NascimENto,5946524/3 assEssor 
que se deslocaram ao município de coNcÓrdia do Pará, para Participar 
de reunião sobre os Programas de assistência social, trabalho, Emprego e 
renda com a gestão municipal, no período de 08/04 à 10/04/2022, infor-
mo que o senhor marcos flávio do rosário ribEiro,colaborador 
EvENtUal cPf 022.813.302 – 12 fará a condução do veículo com retroa-
tivo de 07/04/2022.
Classificação Orçamentária:
43.101 - 08.244.1505.8863 0101006357/0101 234.191 339014/339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
secretaria de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda em, 
11 de abril 2022
iNocENcio rENato gasParim
secretário de Estado de assistência social, trabalho, Emprego e renda
mat. 5945555/1

Protocolo: 783988

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 0346/2022-GP de 11/04/2022
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto 

governamental de 30 de abril de 2021, publicado no doE 34571 de 03 
de maio de 2021;
considerando tratar-se da manutenção de contratos de temporários com 
amparo legal e sem acréscimo de despesas ao erário, conforme autoriza-
ção expedida pela casa civil nos termos do “parágrafo único” do art. 11 do 
decreto 1230 de 16/02/2015;
considerando que tratam-se de prorrogações em caráter excepcional, con-
forme autorizado  através do Processo 2022/97160;
r E s o l v E:
Prorrogar, até 10/01/2023 os contratos administrativos de servidores 
temporários do ano de 2021, nos termos e prazo da lei complementar nº 
07 de 25 de setembro de 1991, alterada pela lei complementar Estadual 
nº 131 de 16 de abril de 2020; que teve alterado o art. 3° pela lei com-
plementar nº 140 de 16 de dezembro de 2021, conforme relacionados no 
anexo desta Portaria.
rEgistrE-sE, dÊ-sE ciÊNcia, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ
Em:  11/04/2022
lUiZ cElso da silva
cPf: 005.970.042-42
Presidente da fasEPa
ANEXO PORTARIA Nº 0346/2022-GP de 11/04/2022

nº Identificação do Servidor Cargo Ocupado Matrícula Vínc. Admissão
01 adriaNa da PaiXao PErEira agente de Portaria 5958653 1 11/01/2021
02 aNdErsoN barbosa mEsQUita agente de Portaria 5928033 2 11/01/2021
03 aNdErsoN camPos dE saNtaNa agente de Portaria 5958663 1 11/01/2021
04 diEgo da sErra fErrrEira agente de Portaria 5939846 2 11/01/2021
05 fabricio WasHiNgtoN bENtEs PiNto agente de Portaria 5958659 1 11/01/2021
06 JosiElma da silva araUJo agente de Portaria 5958648 1 11/01/2021
07 maria dE NaZarE NascimENto costa agente de Portaria 5958650 1 11/01/2021
08 NilsoN dE castro coElHo agente de Portaria 5958675 1 11/01/2021
09 sarito albErto da PaZ rafaEl agente de Portaria 5958676 1 11/01/2021

 
PORTARIA Nº 0345/2022-GP de 11/04/2022
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto 
governamental de 30 de abril de 2021, publicado no doE 34571 de 03 
de maio de 2021;
considerando tratar-se da manutenção de contratos de temporários com 
amparo legal e sem acréscimo de despesas ao erário, conforme autoriza-
ção expedida pela casa civil nos termos do “parágrafo único” do art. 11 do 
decreto 1230 de 16/02/2015;
considerando que tratam-se de prorrogações em caráter excepcional, con-
forme autorizado  através do Processo 2022/69828;
r E s o l v E:
Prorrogar, até 10/01/2023 os contratos administrativos de servidores 
temporários do ano de 2021, nos termos e prazo da lei complementar nº 
07 de 25 de setembro de 1991, alterada pela lei complementar Estadual 
nº 131 de 16 de abril de 2020; que teve alterado o art. 3° pela lei com-
plementar nº 140 de 16 de dezembro de 2021, conforme relacionados no 
anexo desta Portaria.
rEgistrE-sE, dÊ-sE ciÊNcia, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ
Em:  11/04/2022
lUiZ cElso da silva
cPf: 005.970.042-42
Presidente da fasEPa       
ANEXO PORTARIA Nº 0345/2022-GP de 11/04/2022

nº Identificação do Servidor Cargo Ocupado Matrícula Vínc. Admissão
01 adriaNE dE olivEira carvalHo agente de Portaria 5958656 1 11/01/2021
02 aNa PaUla godiNHo silva agente de Portaria 5904636 2 11/01/2021
03 flavia Nagla soUsa NascimENto agente de Portaria 5958639 1 11/01/2021
04 gENivaldo saNtaNa dos saNtos agente de Portaria 8401132 2 11/01/2021
05 gErlaNE mota dos saNtos agente de Portaria 5958642 1 11/01/2021
06 HigiNoclEi silva dE soUZa agente de Portaria 5958644 1 11/01/2021
07 JadYlsoN silva dE araUJo agente de Portaria 5935483 2 11/01/2021
08 JosE aUgUsto rodrigUEs NascimENto agente de Portaria 5958641 1 11/01/2021
09 JosE WasHiNgtoN soUsa sEabra agente de Portaria 5958647 1 11/01/2021
10 JosiE Priscila dos saNtos silva agente de Portaria 57224941 2 11/01/2021
11 maria do socorro dE olivEira gama agente de Portaria 5651875 1 11/01/2021
12 odENilZa travassos dE farias agente de Portaria 5958645 1 11/01/2021
13 tiago da silva corrEa traJaNo agente de Portaria 5958646 1 11/01/2021

Protocolo: 783790

.

.

LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
.

PORTARIA Nº 341 de 08 de abril  de 2022-
conceder licença saúde aos servidores abaixo:

              NOME  CARGO      MAT LAUDO           PERÍODO  DIAS
marilda Nunes macedo monitor 54189636/1 84635 07.12.21 a 09.12.21 ciJam

maria cleonice cunha corrêa monitor 54190303/1 84633 22.12.21 a 28.12.21 cEsEf
João Paulo rocha da costa ag>adm 54195993/1 84632 10.12.21 a 19.12.21 ciJam

PORTARIA Nº. 342 de 08 de Abril de 2022- 
coNcEdEr 365 dias de readaptação funcional Provisória a servidora cris-
tiane maia de araújo ribeiro matrícula nº 57200390/1, cargo:  monitor, 
período de 28.05.22 a 27.05.23.
luiz celso da silva-Presidente da fasEPa

Protocolo: 783680
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.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA: 179- DO DIA 08/04/2022
obJEtivo: realizar visita domiciliar aos familiares de socioeducando cus-
todiado na NOVA SEMI (Proc. 413346/2022-Mem 111/2022)
sErvidor: adilsoN modEsto fEliX
cargo: PsicÓlogo -  matricUla: 5956687/ 1  
sErvidor : raimUNdo oZEas XaviEr olivEira
cargo: motorista  -  matricUla: 5600766/ 2
origEm: bElEm/Pa -  dEstiNo : ParaUaPEbas/Pa
PEriÓdo dE viagEm: 11 a 14/04/2022  -  diárias-3,5
ordENador dE dEsPEsas: lUiZ cElso da silva

Protocolo: 783709
PORTARIA Nº 180, de 11 de abril de 2022.
Processo nº 413277/2022.
obJEtivo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de adolescente, 
custodiado no CIAM/BELÉM, conforme justificado nos termos do processo.
origEm: bElÉm/Pa - dEstiNo: tracUatEUa/Pa. 
PERÍODO: 08/04/2022 a 08/04/2022. – (0,5) DIÁRIA
sErvidorEs: mara gabriEla barbosa cardoso, assistENtE so-
cial, matricula 5904247/3, e aNtoNio carlos PiNto dE moUra, moto-
rista, matricula 3197697/1.
lUiZ cElso da silva
PrEsidENtE da fasEPa 

Protocolo: 783645

.

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

ALTERAÇÃO DE DATA DE VIAGEM - 08/04/2022
A FASEPA REGISTRA ALTERAÇÃO DE DATA DE VIAGEM A CIDADE DE SAN-
taNa do aragUaia/Pa, do PErÍodo dE 06 a 08/04/2022 Para o PErÍ-
ODO DE 07 A 09/04/2022(REFER. AO PROC 383466/2022, PUBLICAÇÃO  
781276/2022-CIAM MARABÁ) CONSIDERANDO SOLICITAÇÃO ATRAVÉS 
do Proc.413429/2022 E mEmoraNdo 199/2022-ciam marabá
ordENador dE dEsPEsas: lUiZ cElso da silva

Protocolo: 783681

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA 
E DIREITOS HUMANOS

.

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA N° 187 DE 07 DE ABRIL DE 2022
o sEcrEtário dE Estado dE JUstiÇa E dirEitos HUmaNos, no uso 
de suas atribuições legais e regulamentares;coNsidEraNdo os termos o 
decreto de 01 de abril de 2022, publicação no doE Nº 34.918, de 01 de 
abril de 2022.coNsidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/425921.
r E s o l v E:
coNcEdEr trÊs E mEia diárias, em favor dos servidores desta sEJUdH, 
abaixo identificados, para articulações institucionais para expansão das Ca-
ravanas de direitos Humanos e cidadania nos municípios de água azul do 
Norte e Xinguara/Pa, no período de 08 a 11/04/2022.

NOME CARGO MATRICULA

tilENE rENata batista dE almEida assessora 5959037/1

JosÉ robErto gomEs da costa motorista 5484243/2

rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.sEcrEtaria dE Estado dE 
JUstiÇa E dirEitos HUmaNos, 07 dE abril dE 2022
VALBETÂNIO BARBOSA MILHOMEM
secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 784079
PORTARIA N° 186 DE 11 DE ABRIL DE 2022
o sEcrEtário dE Estado dE JUstiÇa E dirEitos HUmaNos, no uso 
de suas atribuições legais e regulamentares;coNsidEraNdo os termos o 
decreto de 01 de abril de 2022, publicação no doE Nº 34.918, de 01 de 
abril de 2022.coNsidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/376081. 
r E s o l v E:
coNcEdEr QUatro E mEia diárias, em favor dos servidores desta sEJU-
DH, abaixo identificados, para Capacitação em Direitos Humanos e Direitos 
das Juventudes nos municípios de benevides, santa bárbara, santa izabel, 
vigia /Pa, no período de 12 a 16/04/2022. 

NOME CARGO MATRICULA

aNtoNio EUclidEs do NascimENto motorista 5898164/1 

JEaNEtE da silva gomEs assistENtE social 54188359-3 

flavio morEira dE PaUla gErENtE 5956831/1 

rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.sEcrEtaria dE Estado dE 
JUstiÇa E dirEitos HUmaNos, 11 dE abril dE 2022
VALBETÂNIO BARBOSA MILHOMEM
secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 784070
PORTARIA N° 171 DE 06 DE ABRIL DE 2022
o sEcrEtário dE Estado dE JUstiÇa E dirEitos HUmaNos, no uso 
de suas atribuições legais e regulamentares;coNsidEraNdo os termos o 
decreto de 01 de abril de 2022, publicação no doE Nº 34.918, de 01 de 
abril de 2022.coNsidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/375835. 
r E s o l v E:
coNcEdEr QUatro E mEia diárias, em favor dos servidores desta sEJU-
DH abaixo identificados, para ação de fiscalização em estabelecimentos 
comerciais nos municípios de Paragominas e mãe do rio/Pa, no período de 
07 a 11/04/2022.

Nome Cargo Matrícula
EliaNdro JosÉ KogEmPa barbosa dirEtor 57203852/7 

JosÉ saNtiNo fErrEira faro AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 86649/1 
EdsoN rodrigUEs costa AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 86685/1 

dEYvid HENriQUE marQUEs dE lima gErENtE 5939635 
cláUdio das mErcÊs c. dE castro. motorista 5061288/4 

rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.sEcrEtaria dE Estado dE 
JUstiÇa E dirEitos HUmaNos, 06 dE abril dE 2022
valbEtaNio barbosa milHomEm
secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 784074

.

.

FÉRIAS
.

PORTARIA Nº 175/2022-GGP/SEJUDH 
Belém (PA), 07 de abril de 2022.
o sEcrEtário dE Estado dE JUstiÇa E dirEitos HUmaNos, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/04/2022, 
publicado no doE nº 34.918 de 01/04/2022 e,coNsidEraNdo o artigo 74 
da lei nº. 5810 de 24 de janeiro de 1994 – rJU/Pa.rEsolvE:coNcEdEr, 
15 (quinze) dias de férias regulares ao servidor listado a baixo.

Matrícula Servidor Exercício Período de Gozo
5959022/1 vânia Quintino de almeida marques 2022 02/05/2022 a 16/05/2022

rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
VALBETÂNIO BARBOSA MIILHOMEM
secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 784130

.

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04/2022
a secretaria de Estado de Justiça e direitos Humanos – sEJUdH comuni-
ca, aos interessados no processo de licitação na modalidade pregão, na 
forma eletrônica, sistema de registro de Preços, Pregão eletrônico srP 
n.º 004/2022, Processo n.º 2022/162701 , tipo menor preço por lote, pelo 
modo de disputa aberto/fechado, para ampla participação, tendo por obje-
to a seleção e contratação de empresa(s) para a Contratação de software 
especializado na prestação de serviços e soluções para adequação da sE-
JUDH à Lei 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos 
e cuja sessão estava marcada para o dia 22 de abril de 2022 está tEm-
PorariamENtE sUsPENso por motivos de conveniência e oportunidade, 
visto a necessidade de adequações no Edital. mais informações pelo e-mail 
cpl.sejudh@hotmail.com .
belém/Pa, 11 de abril de 2022.
JacirENE aNdradE fiEl moraEs
Pregoeira

Protocolo: 783820

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 
MINERAÇÃO E ENERGIA

.

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA N° 172/2022 - DAF/SEDEME                
BELÉM, 11 DE ABRIL DE 2022.
Nome: lorENa cErvEira bacElar/ matricula: n° 5964426/1/ cargo: En-
genheira Elétrica – téc. em gestão de des. sustentável/ origem: belém-
PA/ Destino: Moju-PA/ Período: dia 19/04/2022/ Diárias: 0,5 (meia)/Ob-
jetivo: prestar assessoria técnica a ação 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: 783596
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.

.

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 titular e 
fiscal suplente de contrato:

Contrato / 
Portaria

Modalidade 
Licitação Fornecedor/Objeto Fiscal Titular e Fiscal 

Suplente  do Contrato

 N°08/2020
N°06/2020

 termo de 
dispensa de 
licitação n° 
004/2020.

- Jc tElEcom sErviÇos dE tElEcomUNicaÇÕEs ltda - 
EPP a Presente contratação tem como objeto a prestação de 
serviços de Internet de fibra óptica – Fiber 25MB, serviço que 

será prestado na UD de Redenção/PA a fim de atender as 
necessidades da referida Unidade desconcentrada da JUcEPa.

 
titular: cinthia lourrayne 
Pinto ferreira.suplente: 

fabio costa santos.

 
art. 2º rEvogar a Portaria Nº 135/2020, .publicada em 27 de maio de 
2020 no d.o.E nº 34.237, protocolo 549311. 
assinatura: 30/03/2022
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
ordenadora: cilENE morEira sabiNo dE olivEira 
Presidente da JUcEPa.

Protocolo: 783779

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 040/2022 – 11 DE ABRIL DE 2022.
o diretor geral do Núcleo de gerenciamento do Programa de microcrédito 
CREDCIDADÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas no Art. 3º da 
lei 7.774, de 23/12/2013.
rEsolvE:
i - coNcEdEr diária a servidora abaixo, de acordo com as bases vigentes, 
no trecho marabá/itupiranga/marabá, com o objetivo de realizar palestra 
a microempreendedores dos municípios acima mencionado, do programa 
NGPM-CREDICIDADÃO.

Nome Matrícula/ CPF Cargo Período Nº de Diárias
WYarla saNtos da silva 5961006 gErENtE rEgioNal 11/04/2022 1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
João marcel cavalcante da costa
diretor geral
NGPM-CREDCIDADÃO

Protocolo: 783718
PORTARIA Nº 042/2022 – 11 DE ABRIL DE 2022.
o diretor geral do Núcleo de gerenciamento do Programa de microcrédito 
CREDCIDADÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas no Art. 3º da 
lei 7.774, de 23/12/2013.
rEsolvE:
i - coNcEdEr diária a servidora abaixo, de acordo com as bases vigentes, 
no trecho castanhal/curralinho//Portel/castanhal, com o objetivo de rea-
lizar palestra a microempreendedores dos municípios acima mencionado, 
do programa NGPM-CREDICIDADÃO.

Nome Matrícula/ CPF Cargo Período Nº de Diárias
rENata KEllY dE gois barrEiros 5946623-1 gErENtE rEgioNal 11 a 15/04/2022 4 1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
João marcel cavalcante da costa
diretor geral
NGPM-CREDCIDADÃO

Protocolo: 783723

PORTARIA Nº 041/2022 – 11  DE ABRIL DE 2022.
o diretor geral do Núcleo de gerenciamento do Programa de microcrédito 
CREDCIDADÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas no Art. 3º da 
lei 7.774, de 23/12/2013.
rEsolvE:
i – coNcEdEr diárias as servidoras abaixo, de acordo com as bases vigen-
tes, no trecho belém/curralinho/Portel/belém, com o objetivo de realizar 
palestras a microempreendedores dos municípios acima mencionado, do 
programa NGPM-CREDICIDADÃO.

Nome Matrícula/ CPF Cargo Período Nº de Diárias
vaNilsa da silva borgEs 5917736 gErENtE rEgioNal 11 a 15/04/2022 4 1/2

aNa tErEZa gama dE soUZa 5953834 gErENtE rEgioNal 11 a 15/04/2022 4 1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
João marcel cavalcante da costa
diretor geral
NGPM-CREDCIDADÃO

Protocolo: 783720

.

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

PORTARIA Nº 044/2022, NGPM CREDCIDADÃO de 11  de abril de 2022.
o diretor geral do Núcleo de gerenciamento do Programa de microcrédi-
to-NGPM CREDCIDADÃO, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto 
Governamental publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.918, de 01 de 
abril de 2022.
coNsidEraNdo o disposto no art. 26º do decreto no 991, de 24 de agosto de 
2020, no capítulo Xii, acerca das disposições relativas à aquisição de combustível;
considerando as mudanças ocorridas através do decreto 34.918 e Porta-
ria Nº 390/2022 de 01 de abril de 2022.
rEsolvE:
I - Excluir da função de Gestores de Frota do NGPM CREDCIDADÃO, os 
servidores abaixo identificados:
- tercio Junior sousa Nogueira, cPf nº 821.731.762-34, 
matrícula Nº 57199033/2
- roberta Nazareth de araújo vaz Pereira, cPf nº 54197662/4.
II - Designar o servidor JOÃO MARCEL CAVALCANTE DA COSTA, ocupante 
de cargo comissionado, cPf nº 697.245.802-10, matrícula nº 5946226/2, 
e-mail: joao.costa@credcidadao.pa.gov.br, telefone  (91) 98447-3928, 
para Gestor de Frota e Equipe de Apoio com perfil de  consulta, junto à 
secretaria de Estado de Planejamento e administração – sEPlad, no sis-
tema de Gestão de Abastecimento da Frota de Veículos Oficiais do Estado.
iii - Esta portaria, retroage seus efeitos a partir de 01 de abril de 2022.
belém/Pa, 11 de abril de 2022.
rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
JOÃO MARCAL CAVALCANTE DA COSTA
diretor geral do Núcleo de gerenciamento do Programa de microcrédito.

Protocolo: 783975
PORTARIA N° 43/2022 – 11 DE ABRIL DE 2022
iNstrUmENtos sUbstitUtivos dE coNtrato
coNtrataNtE: NÚclEo dE gErENciamENto do Programa dE micro-
crÉdito
coNtratadas: as EmPrEsas abaiXo rElacioNadas:

Nº DA NOTA 
DE EMPENHO ORIGEM OBJETO FORNECEDOR CNPJ VALOR  

(R$)

2022NE00101
ATA 003/2022 PREGÃO 

ElEtrÔNico sEPlad/dgl/
srP Nº 011/2021

material de 
Expediente

NovidadEs cabaNo 
com. dE art. dE 

PaPEl. EirEli
05194705/000100          

150,00

2022NE00134
ATA 003/2022 PREGÃO 

ElEtrÔNico sEPlad/dgl/
srP Nº 011/2021

material de 
Expediente

NovidadEs cabaNo 
com. dE art. dE 

PaPEl. EirEli
05194705/000100 1.157,50

2022NE00102
ATA 006/2022 PREGÃO 

ElEtrÔNico sEPlad/dgl/
srP Nº 011/2021

material de 
Expediente

vs dElgado comEr-
cio EirEli-EPP 12665218/000144            

199,20

2022NE00103
ATA 001/2022 PREGÃO 

ElEtrÔNico sEPlad/dgl/
srP Nº 011/2021

material de 
Expediente

rcN comErcio E 
sErviÇos ltda EPP 02055122/000100          

650,00

2022NE00133
ATA 002/2022 PREGÃO 

ElEtrÔNico sEPlad/dgl/
srP Nº 011/2021

material de 
Expediente

aPolo comErcial 
ltda - EPP 02567637/000190          

454,50

 
VIGÊNCIA: 12 meses, a partir da data da 1ª publicação.II-Dê-se ciência, 
registre-se, publique-se e cumpra-se
João marcel cavalcante da costa
diretor geral
NGPM-CREDCIDADÃO

Protocolo: 783923



82  diário oficial Nº 34.931 Terça-feira, 12 DE ABRIL DE 2022

..

SECRETARIA DE ESTADO DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO 
E OBRAS PÚBLICAS

.

.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

6º TAC Nº 24/2019 – CP Nº 02/2019
Partes:
secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
círio construtora e serviços ltda – cNPJ 08.645.489/0001-60
objeto: Execução dos serviços de drenagem e pavimentação asfáltica de 
vias urbanas na região de integração do marajó – lote 01, neste Estado.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1o, II da Lei no 8.666/93.
vigência: 07/04/2022 a 06/07/2022
data da assinatura: 07/04/2022
ordenador responsável: benedito ruy santos cabral
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 784165

.

.

APOSTILAMENTO
.

1º TERMO DE APOSTILAMENTOContrato nº 123/2021 – TP nº 
30/2021 - Contratação de Empresa de Engenharia Especializada 
para Recuperação da EEEFM Manoel da Vera Cruz e Construção de 
Uma Residência, no Município de Curralinho, neste Estado
Justificativa: Incluir a Funcional Programática Nº 55201-23.122.1297.8338 
Natureza de despesa: 339093 fonte: 0661/0161 à cláusula sexta do ins-
trumento original, cfe. art. 65, §8º da lei nº 8.666/93.  
data de assinatura: 11/04/2022
contratada: Empresa Jfc de correa Eireli
ordenador: benedito ruy santos cabral
secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 784176

.

.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

.

CONTRATO
.

CONTRATO Nº 10/2022.
objeto: fornecimento de mobiliários em geral, referente aos itens 7, 13, 
25, 26, 27, 30, 35, 61, 63, 65, 67, 69, 72, 78, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 
88, 101, 104, 105, 108, 109, 111, 112, 113, 115, 117, 119, 124, 125, 
126, 127, 128, 129, 130 – ata-110 do Edital do Pregão Eletrônico srP n° 
18/2021 – UNifEssPa, e ao itens 2, 57, 62, 70, 71, 73, 77 – ata-115 do 
Edital do Pregão Eletrônico srP n° 18/2021 – UNifEssPa.
Valor Global: R$750.183,99 (setecentos e cinquenta mil e cento e oitenta 
e três reais e noventa e nove centavos).
Vigência: 12 (doze) meses.
data de assinatura: 11/04/2022.
contratada: allflEX comÉrcio E sErviÇosdE mobiliária 
ltda. cNPJ: 35.661.486/0001-93.
ordenador em exercício: fernanda regina de Pinho Paes.

Protocolo: 784158

.

.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 27/2020.
objeto: repactuado o contrato em epígrafe, com base na convenção 
coletiva de trabalho 2021/2022, acrescendo mensalmente o valor de 
R$31.244,58 (trinta e um mil e duzentos e quarenta e quatro reais e cin-
quenta e oito centavos), passando de R$385.727,57 (trezentos e oitenta 
e cinco mil e setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e sete centavos), 
para R$416.972,15 (quatrocentos e dezesseis mil e novecentos e setenta e 
dois reais e quinze centavos), e acréscimo anual no valor de R$374.934,96 
(trezentos e setenta e quatro mil e novecentos e trinta e quatro reais e 
noventa e seis centavos), passando de R$4.628.730,84 (quatro milhões e 
seiscentos e vinte e oito mil e setecentos e trinta reais e oitenta e quatro 
centavos), para R$5.003.665,80 (cinco milhões e três mil e seiscentos e 

sessenta e cinco reais e oitenta centavos), representando um impacto na 
ordem de 8,1002% em relação ao valor inicial do Contrato.
data de assinatura: 11/04/2022.
contratada: Norte serviços de mão de obra Eireli. cNPJ nº 14.991.257/0001-67.
ordenador em exercício: fernanda regina de Pinho Paes.

Protocolo: 784194
.

OUTRAS MATÉRIAS
.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ
CNPJ nº. 04.945.341/0001-90
NIRE nº 15.3.0000537.0
AVISO CONVOCAÇÃO – COSANPA
o conselho de administração convoca os acionistas da companhia de sanea-
mento do Pará - cosaNPa para as assembleias gerais ordinária e Extraordi-
nária que serão realizadas, cumulativamente, na sede social da companhia, 
na avenida magalhães barata, nº 1201, belém-Pa, às 10h30min do dia 29 de 
abril de 2022, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
1) Prestação de contas dos Administradores, com exame e deliberação so-
bre as demonstrações contábeis, Parecer dos auditores independentes e do 
conselho fiscal, relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021;
2) Eleição/reeleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal;
3) Proposta de remuneração anual dos membros da Diretoria Executiva, 
conselho de administração e conselho fiscal, em atendimento ao artigo 
152, lei nº 6.404/76 e alterações posteriores, artigos 33 e 34 do Estatuto 
social e Nota técnica da diretoria Executiva da companhia;
4) O que ocorrer.
assEmblEia gEral EXtraordiNária
1) Proposta de Aumento do Capital Autorizado;
2) Alteração do art. 7º do Estatuto Social; e,
3) O que ocorrer.
belém–Pa, 12 de abril de 2022.
JosÉ aNtoNio dE aNgElis
Presidente do conselho de administração

Protocolo: 783750
..

COMPANHIA DE HABITAÇÃO 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA N.º 050/2022 -  
PRESIO DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO 
do Pará-coHab/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias 
e,coNsidEraNdo o afastamento da titular da diretoria de Política 
Habitacional – diPol, desta companhia, sra. moNiQUE aNtUNEs da 
costa, matrícula nº matrícula nº 5900141/2, no período de 11.04.2022 
a 29.04.2022, por motivo de gozo de férias.r E s o l v E:dEsigNar o 
diretor do Programa Especial de moradia, sr. lUis aNdrE HENdErsoN 
gUEdEs dE olivEira, matrícula nº 80845416/2, para responder pela 
diPol, na ausência da titular em tela, no período acima discriminado, 
cumulativamente.dÊ-sE ciÊNcia, PUbliQUE-sE, rEgistrE-sE E 
cUmPra-sE.belém, 11 de abril de 2022.orlaNdo rEis PaNtoJa
diretor Presidente

Protocolo: 784087

.

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃOConvidamos os senhores Acionistas da Compa-
nhia de Habitação do Estado do Pará – coHab-Pa, para participarem da 
assembleia geral Extraordinária, a ser realizada no dia 19/04/2022, às 
15:00 h, na sede social da Empresa, localizada na Passagem gama mal-
cher, nº 361, bairro do souza, belém, Estado do Pará, para deliberarem 
sobre os seguintes assuntos:
1.apreciação e aprovação das demonstrações contábeis do exercício de 
2021, conforme prevê a lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, capí-
tulo Xiii, art. 163, inciso vii;
2.Eleição do conselho fiscal.
avisamos aos acionistas que se encontram à disposição no endereço supra-
citado, os documentos do que trata o art.133, lei nº 6.404/76.
belém, 8 de abril de 2022.
orlaNdo rEis PaNtoJa
diretor Presidente

Protocolo: 783737
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SECRETARIA DE ESTADO DE 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO 
SUPERIOR, PROFISSIONAL E 
TECNOLÓGICA

.

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 226 DE 08 DE ABRIL DE 2022
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SU-
PErior, ProfissioNal E tEcNolÓgica, com basE No dEcrEto dE 
01.04.2022, publicado no doE Nº 34.918, de 01.04.2022.     
coNsidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNsidEraNdo os termos do Processo nº 2019/602736;
r E s o l v E:
i – dEsigNar o servidor EdsoN da silva rodrigUEs, identidade funcional nº 
5900189/1, ocupante do cargo de técnico em gestão de desenvolvimento, ciência, 
tecnologia e inovação – Engenharia de Pesca, na qualidade de fiscal, para acom-
panhar e fiscalizar a execução do Convênio de Cooperação Técnica e Financeira nº 
012/2019 celebrado entre a secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação 
Superior, Profissional e Tecnológica – SECTET e a Universidade Federal do Pará – 
UfPa, com a fundação de amparo e desenvolvimento da Pesquisa – fadEsP, como 
interveniente,  que tem por objeto a a cooperação técnica e financeira com vistas ao 
pleno desenvolvimento do projeto de ensino do curso de formação de técnico em 
saúde bucal, voltado para o ensino técnico de nível médio.
ii – caberá ao servidor designado neste ato a obrigação de anotar em 
registro próprio todas as ocorrências e deficiências porventura existentes 
na  execução do referido convênio devendo tomar providências para a 
regularização das faltas ou defeitos observados.
iii – fica revogada, a contar de 28/03/2021, a Portaria nº 201 de 13 de 
julho de 2020, publicada no doE nº 34.280, de 14/07/2020 que designou 
a servidora Eliete santana chaves barroso, identidade funcional nº 
57191404/2, ocupante do cargo de técnico em gestão de desenvolvimento, 
ciência, tecnologia e inovação – Engenharia de Produção, para acompanhar 
e fiscalizar a execução do Convênio de Cooperação Técnica nº 012/2019.
iv - Esta Portaria possui efeitos retroativos ao dia 29/03/2021.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 08 de abril de 2022.       
EdilZa JoaNa olivEira foNtEs
secretária de Estado

Protocolo: 783725
PORTARIA Nº 231 DE 11 DE ABRIL DE 2022
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SU-
PErior, ProfissioNal E tEcNolÓgica, com basE No dEcrEto dE 
01.04.2022, publicado no doE Nº 34.918, de 01.04.2022. 
r E s o l v E:
I – ENCERRAR a Gratificação de Tempo Integral – GTI, no percentual 
de 40% (quarenta por cento), da servidora MÁRCIA LUANA MOREIRA 
dE soUZa, identidade funcional nº 54194538/2, ocupante do cargo de 
técnico em gestão Pública – socióloga, lotada na diretoria de ciência e 
tecnologia - dct, a contar de 04/04/2022, concedida através da Portaria 
nº 109, de 07/03/2022, publicada no doE nº 34.844 do dia 08/03/2022.
ii – Essa Portaria possui efeitos retroativos ao dia 04/04/2022. 
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 11 de abril de 2022. 
EdilZa JoaNa olivEira foNtEs
secretária de Estado

Protocolo: 783848

.

.

ERRATA
.

ERRATA DO EDITAL Nº 017/2022, 
DE 07 DE ABRIL DE 2022. ABERTURA DE 40 (QUARENTA) VAGAS DE 
GRATUIDADE PARA INSCRIÇÃO NO CURSO TÉCNICO EM MECÂMICA 
DE AEROVAVES.
Publicação original: Sexta-feira, 08 DE Abril DE 2022, Diário Oficial Nº 
34.927, Pág.  90, Protocolo: 782548.
Onde se lê: 
itEm 3.  dos rEQUisitos Para acEsso No cUrso
. Os Candidatos não deverão ter outra Certificação de Nível Técnico;
Leia-se: 
itEm 3.  dos rEQUisitos Para acEsso No cUrso
. Os Candidatos poderão apresentar Certificação de Nível Técnico, desde 
que comprovada a conclusão do ensino médio regular, ou que o mesmo 
esteja cursando o terceiro ano do ensino médio. comprovado através de 
diploma ou declaração da escola.
ordenadora: EdilZa JoaNa olivEira foNtEs, secretária de Estado.

Protocolo: 783993
Errata ao Edital de Credenciamento nº 016/2022, conforme processo 
nº 957147957/2022, para fins de credenciar Instituições de Ensino Supe-
rior (IES) privadas com fins lucrativos interessadas em celebrar contratos 
na área de educação superior, por meio da oferta de cursos de graduação 
(nível superior) nas diversas regiões paraenses, de acordo com a Lei Fede-
ral nº 8.666/93 e na lei Estadual nº 9.324/2021

aNEXo vi: Quadro de cursos aptos para credenciamento
fica estipulada a adição de outros cursos ao quadro de cursos aptos para 
credenciamento no referido edital, conforme alterações abaixo:
Onde se lê:

ANEXO VIQUADRO DE CURSOS E MUNICÍPIOS APTOS PARA CREDENCIAMENTO 
Eu,         (Nome do representante)                   , representante legal da            (nome da IES)  , localizada no ende-

reço (endereço da sede da IES)       inscrita no cNPJ_nº , venho requerer meu credenciamento no Edital 016/2022 para 
candidatura de possível oferta do(s) curso(s) abaixo relacionado(s) para atender quaisquer municípios do Estado do 

Pará a serem definidos de acordo com a Administração Pública Estadual, através da SECTET-PA, para posterior projeto, 
estando disponível para dialogar sobre a possibilidade de atendimento em outras localidades de acordo com o

interesse da administração Pública:

Nº CURSOS OPÇÕES DAS 
IES

01 direito ( )
02 administração ( )
03 Enfermagem ( )
04 gestão ambiental ( )
05 gastronomia ( )
06 serviço social ( )
07 Engenharia civil ( )
08 farmácia ( )

 
local,   de        de 2022.Nome e assinatura representante legal da iEs e cPf.

            
Leia-se: 

ANEXO VI
QUADRO DE CURSOS E MUNICÍPIOS APTOS PARA CREDENCIAMENTO

Eu,         (Nome do representante)                   , representante legal da            (nome da IES)  , localizada no ende-
reço (endereço da sede da IES)       inscrita no cNPJ_nº , venho requerer meu credenciamento no Edital 016/2022 para 

candidatura de possível oferta do(s) curso(s) abaixo relacionado(s) para atender quaisquer municípios do Estado do 
Pará a serem definidos de acordo com a Administração Pública Estadual, através da SECTET-PA, para posterior projeto, 

estando disponível para dialogar sobre a possibilidade de atendimento em outras localidades de acordo com o
interesse da administração Pública:

Nº CURSOS OPÇÕES DAS 
IES

01 direito ( )
02 administração ( )
03 Enfermagem ( )
04 gestão ambiental ( )
05 gastronomia ( )
06 serviço social ( )
07 Engenharia civil ( )
08 farmácia ( )
09 biomedicina ( )
10 ciências contábeis ( )
11 Engenharia de alimentos ( )
12 Engenharia de Produção ( )
13 Engenharia florestal ( )
14 geologia ( )
15 Licenciatura em Letras (Espanhol) ( )
16 licenciatura em Pedagogia ( )
17 medicina veterinária ( )
18 Nutrição ( )
19 Psicologia ( )
20 sistemas de informação ( )

 
local,   de        de 2022.Nome e assinatura representante legal da iEs e cPf.

rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
secretaria de Estado de ciência, tecnologia e Educação superior, 
Profissional e Tecnológica, em 11 de abril de 2022.

Protocolo: 783851
..

APOSTILAMENTO
.

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 01 DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO 
TÉCNICA E FINANCEIRA Nº 007/2021 – SECTET/UNIFESSPA/FADESP
Processo nº 2021/808473
assinatura: 11/04/2022
Justificativa: Tendo em vista o que consta nos autos do Processo nº 2021/808473, 
referente ao convênio de cooperação técnica e financeira Nº 007/2021 – sEctEt/
UNifEssPa/fadEsP, incluir a dotação orçamentária, conforme tabela abaixo, em con-
formidade com o artigo 16, inciso ii, da lei complementar nº 101 de 04/05/2000.

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA ELEMENTO DE 
DESPESA AÇÃO  

FONTE PLANO INTERNO

48101.19.571.1490.8929
335041

271050  
0124008794 207.000.8929E

445042

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições não alteradas pelo pre-
sente apostilamento.
ordenadora: EdilZa JoaNa olivEira foNtEs, secretária de Estado.

Protocolo: 784159
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.

SUPRIMENTO DE FUNDO
.

PORTARIA Nº 230 DE 08 DE ABRIL 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 o processo nº 2022/415263.
rEsolvE:
i – coNcEdEr ao servidor HarlEY cHristiaN alvEs matias, identidade 
funcional nº 5900176/1, cPf Nº 616.351.622-20, ocupante do cargo de auxi-
liar de serviços operacionais, lotado na diretoria de administração e finanças 
– DAF, Suprimento de Fundos no valor de R$ 4.600,00 (Quatro Mil e Seiscen-
tos Reais), o qual deverá observar as classificações orçamentárias abaixo:

Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da 
Despesa Valor

48101.19.122.1297.8338 0101 339030 r$   2.000,00
48101.19.122.1297.8338 0101 339036 r$   1.400,00
48101.19.122.1297.8338 0101 339039 r$   1.200,00

ii – EstabElEcEr o prazo para aplicação do suprimento de fundos 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, visando atender a sEctEt com 
despesas eventuais de pequenos vultos.
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 08 de abril de 2022.
adEJard gaia crUZ
diretor de administração e finanças

Protocolo: 783684

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 232 DE 11 DE ABRIL DE 2022
O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela Portaria nº 451/2022-ccg de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNsidEraNdo o processo nº 2022/426355.             
r E s o l v E:
i – autorizar o servidor JosÉ PErEira E silva NEto, identidade funcional nº 
5905193/3, ocupante do cargo de gerente, lotado na diretoria de Educação 
Superior, Profissional e Tecnológica – DETEC, a viajar ao município de Abae-
tetuba-PA, no dia 11/04/2022, a fim de participar de reuniões com dirigentes 
na UrE de abaetetuba/Pa; e acompanhamento da oferta de cursos técnicos, 
e maX rUssUEl lEitE dE soUsa, identidade funcional nº 54195916/1, ocu-
pante do cargo de motorista, lotado na diretoria de administração e finanças 
– daf, que conduzirá o servidor da dEtEc ao referido município.
II – Conceder de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária aos 
servidores, 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 11 de abril de 2022.               
dENilsoN bENEdito goNÇalvEs PiNHEiro
diretor de Planejamento, administração e finanças

Protocolo: 783939
PORTARIA Nº 233 DE 11 DE ABRIL DE 2022
O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela Portaria nº 451/2022-ccg de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNsidEraNdo o processo nº 2022/423684.             
r E s o l v E:
i – aUtoriZar o servidor diEgo coimbra dos saNtos, cPf nº 
960.629.242-87, ocupante do cargo de coordenador, lotado no gabinete 
do secretário, a bolsista amaNda mUrta gama, cPf nº 017.615.192-39, 
a viajar ao município Igarapé- Açú-PA, nos dias 11/04 e 12/04/2022, a fim 
de acompanhamento de visita técnica juntamente com a coordenadora 
do curso de agronomia da Ufra; e WEliNgsoN WaNdY PiNto PEral-
ta, identidade funcional nº 57214839/1, ocupante do cargo de motorista, 
lotado na diretoria de administração e finanças – daf, que conduzirá o 
servidor e a bolsista do gabinete do secretário, ao referido município.
II – Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (uma e meia) 
diárias aos servidores e a bolsista 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 11 de abril de 2022.           
dENilsoN bENEdito goNÇalvEs PiNHEiro
diretor de Planejamento, administração e finanças

Protocolo: 783946
.

TORNAR SEM EFEITO
.

torNar sEm EfEito a publicação de Protocolo nº 777843, publicada no 

Diário Oficial do Estado nº 34.911, de 29.03.2022, referente ao extrato de 
termo de bolsa dos candidatos credenciados por meio do edital 002/2022 
– SECTET, Edital de credenciamento de profissionais especializados para 
instrutoria, coordenação e apoio às atividades administrativas para atendi-
mento às demandas do Programa Pará Profissional, sem geração de vínculo 
empregatício com o Estado do Pará, por motivo de desistência da bolsa, 
para assumir cargo efetivo em horário concomitante em outro órgão, tor-
nando-os assim descredenciadas neste processo:
aPoio
lUisa EPifaNio loPEs
dÊ-sE ciÊNcia, rEgistrE-sE, PUbliQUE-sE E cUmPra-sE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e tecnológica, em 11 de abril de 2022.
EdilZa JoaNa olivEira foNtEs
secretária de Estado

Protocolo: 784030

.

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

CONVOCAÇÃO
convocar os candidatos abaixo relacionados aprovados no Processo se-
letivo Simplificado – PSS – SECTET referente ao Edital 09/2021 para 
comparecimento no dia 14/04/2022 (quinta-feira) na SECRETARIA DE 
ESTADO DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR PROFISSIO-
Nal E tEcNolÓgica – sEctEt, situado à av. Presidente vargas, 1020, 
bairro: centro, belém - Pará, no horário de 09:00hs as 16:00hs, munido 
dos  documentos comprobatórios listados no ANEXO VI do Edital (originais 
e cópias), para fins de análise da assinatura dos Termos de Contratação 
temporária.ressaltamos que conforme o item 8.7 do Edital 09/2021: “o 
não comparecimento do candidato após convocado para a celebração do 
contrato temporário implicará na sua eliminação do processo, salvo nos 
casos de impedimento legal, justificado pelo candidato, que será analisado 
pela Comissão do PSS.”CARGO TÉCNICO EM GESTÃO PÚBLICA – CIÊNCIAS 
ECONÔMICAS - Nível GRADUAÇÃO 

Classificação Inscrição Nome do Candidato
4º 2021021413740 EdilENE do socorro ribEiro PiNto

 
CARGO TÉCNICO EM GESTÃO PÚBLICA – CIÊNCIAS SOCIAIS
Nível GRADUAÇÃO 

Classificação Inscrição Nome do Candidato
1º 20210214172159 tHalEs maXimiliaNo ravENa caÑEtE

 
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior Profissio-
nal e tecnológica, belém-Pa, em 11 de abril de 2022.
EdilZa JoaNa olivEira foNtEs
secretária de Estado

Protocolo: 784033

.

.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

ERRATA
.

ERRATA DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022
Errata do Protocolo nº 782254, publicado no DOE do dia 08.04.2022 (pág. 92)
Republicado devido a publicação original conter equívocos
Onde se lê:
lotE 1 - valor global: r$ 485.00,00
Leia-se
lotE 1 - valor global: r$ 485.000,00
a
cPl

Protocolo: 783804
.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 143, DE 11 DE ABRIL DE 2022 -  
Diária ao(à) colaborador(a) MARCOS HENRIQUE CRISÓSTOMO SALGADO, 
motorista, matrícula 57203796, 06/04/2022 a 07/04/2022, à belém-Pa/
bragança/belém-Pa, para conduzir a equipe técnica no trabalho de manutenção. 
Ordenador: MARCOS ANTONIO BRANDÃO DA COSTA - Presidente da Empresa 
de tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 783892

t.
.

TORNAR SEM EFEITO
.

TORNAR SEM EFEITO PUBLICAÇÃO
tornar sem efeito a publicação referente ao “ contrato de comodato nº 
003/2021 ” entre ProdEPa / PrEfEitUra mUNiciPal dE alENQUEr, Pu-
blicado em 30/12/2021 – Protocolos 743194 – ordENador rEsPoNsá-
VEL: MARCOS ANTONIO BRANDÃO DA COSTA.

Protocolo: 783868
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SECRETARIA DE ESTADO 
DE ESPORTE E LAZER

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 122/2022-SEEL                                                                                                                                     
o sEcrEtário dE Estado dE EsPortE E laZEr no uso de suas atribui-
ções legais, que lhe foram delegadas pela lei nº6.879 de 29 de julho de 
2006, publicadas no doE nº30.714, de 30 de junho de 2006, e consideran-
do o que dispõe o art. 67 da lei 8.666/2003, rEsolvE:
designar a servidora Katia cilENE farias rocHa, matrÍcUla 
5499119/2/2 para atuar na fiscal do Termo de Colaboração n° 02/2022 
a ser celebrado com a FEDERAÇÃO PARAENSE DE DESPORTO ESCOLAR, 
cNPJ Nº 04.516.401/0001-50, que tem por objeto a celebração de parceria 
através de termo de colaboração para a realização do projeto “ProJEto 
do Xi Jogos abErtos do Pará”.
belém, 11 de abril de 2022.NivaN sEtUbal NoroNHa
secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 783983
PORTARIA N° 114/2022 SEEL                                                                                                                                             
o sEcrEtário dE Estado dE EsPortE E laZEr no uso de suas atribui-
ções legais, que lhe foram delegadas pela lei nº6.879 de 29 de julho de 
2006, publicadas no doE nº30.714, de 30 de junho de 2006, e consideran-
do o que dispõe o art. 67 da lei 8.666/2003, rEsolvE:
Designar a servidora ROSEANE MESQUITA TEIXEIRA para atuar na fiscal 
do convênio nº 01/2022 a ser celebrado com a PrEfEitUra mUNiciPal 
maritUba devidamente inscrita no cNPJ: 01.611.666/0001/49, o qual 
possui como objeto o CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO 
E REALIZAÇÃO DE EVENTOS.
belém, 11 de abril de 2022.NivaN sEtUbal NoroNHa
secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 783797
.

OUTRAS MATÉRIAS
.

EXTRATO DA INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2022
EXERCÍCIO: 2022
PROCESSO N°:2021/1269819
DATA DE RATIFICAÇÃO: 11/04/2022
OBJETO: O PRESENTE TERMO DE COLABORAÇÃO, DECORRENTE DA INE-
XigibilidadE dE cHamamENto PÚblico 02/2022 tEm Por obJEto a 
CELEBRAÇÃO DE PARCERIA ATRAVÉS DE TERMO DE COLABORAÇÃO PARA 
o dEsENvolvimENto do “ProJEto do Xi Jogos abErtos do Pará”.
fUNdamENto lEgal: lei federal n° 13.019/14 artigo 29, caPUt e de-
mais legislações aplicáveis.
VALOR: R$ 217.800,00 (duzentos e dezessete mil e oitocentos reais).
considerando os pareceres do órgão técnico e jurídico, o sEcrEtario dE 
Estado dE EsPortE E laZEr, NivaN sEtUbal NoroNHa, no uso de 
suas atribuições legais, torna pública a inexigibilidade de chamamento 
Público Nº 02/2022, nos termos art. 29 caput, e 31, ii da lei federal n° 
13.019/2014 visando firmar parceria com a FEDERAÇÃO PARAENSE DE 
dEsPorto Escolar cNPJ Nº 04.516.401/0001-50

Protocolo: 783985
EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 02/2022
EXERCÍCIO: 2022
ProcEsso N°: 2022/301013-sEEl/Pa
iNtErEssE: dirEtor dE EvENtos dE EsPortE E laZEr.
OBJETO: O PRESENTE TERMO DE COLABORAÇÃO, DECORRENTE DA INE-
XigibilidadE dE cHamamENto PÚblico 02/2022 tEm Por obJEto a 
CELEBRAÇÃO DE PARCERIA ATRAVÉS DE TERMO DE COLABORAÇÃO PARA 
o dEsENvolvimENto do “ProJEto do Xi Jogos abErtos do Pará”.
fUNdamENto lEgal: lei federal n° 13.019/14 artigo 31, caPUt e de-
mais legislações aplicáveis.
vigÊNcia: 30/03/2022 a 30/06/2022.
OSC: FEDERAÇÃO PARAENSE DE DESPORTO ESCOLAR CNPJ Nº 
04.516.401/0001-50
funcional Programática: 08101.27.812.1499.8317c
fonte de recursos: 01010000000;
Elemento de despesa: 335041
ação: 275014
Pi: 208EvENJoab
valor: r$ 217.800,00
data da assiNatUra: 11/04/2022
ordENador rEsPoNsávEl: NivaN sEtUbal NoroNHa

Protocolo: 783995
EXTRATO DO CONVÊNIO Nº. 01/2022 SEEL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/903898 - SEEL
do obJEto:
O presente instrumento tem por finalidade a SOLICITAÇÃO DO TERMO DE 
coNvÊNio com a PrEfEitUra dE maritUba, para cUstEar com aQUi-
SIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS.
assiNatUra: 04/04/2022
vigÊNcia: 29/04/2022 a 29/04/2023
VALOR: R$ 1.410.000,00 (Um milhão, quatrocentos e dez mil reais).
CONTRAPARTIDA: R$ 141.000,00 (cento e quarenta e um mil reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
----

R$ 1.410.000,00 (Um milhão, quatrocentos e dez mil reais).
coNcEdENtE: sEcrEtaria dE Estado dE EsPortE E laZEr – sEEl 
cNPJ/mf sob o nº 03.143.730/0001-30.
coNvENENtE: PrEfEitUra mUNiciPal maritUba. cNPJ: 
01.611.666/0001/49
ordENador dE dEsPEsa: por Nivan setubal Noronha, brasileiro, com rg 
nº 3501765 e cPf sob nº 262.310.932-04
sEcrEtaria dE Estado dE EsPortE E laZEr.

Protocolo: 783793
..

SECRETARIA DE ESTADO 
DE TURISMO

.

.

APOSTILAMENTO
.

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE FOMENTO Nº 
01/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DE TU-
RISMO – SETUR E A FEDERAÇÃO PARAENSE DE SURF (FEPASURF).
com base no art. 57 da lei 13.019/2014 e no art. 43, inciso ii, alínea 
“c” do decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016, que regulamenta a lei 
13.019/2014, tendo em vista que houve alteração na dotação orçamentá-
ria referente aos códigos orçamentários a sEcrEtaria dE Estado dE tU-
rismo – sEtUr, resolve apostilar os elementos alterados, de acordo com 
o Processo n° 2022/234069, conforme abaixo exposto, sendo que todas as 
demais cláusulas e condições fixadas no contrato permanecem inalteradas.
as despesas decorrentes da execução dos serviços correrão por conta da 
seguinte dotação orçamentaria:
funcional Programática: 69101. 23.695.1498.8383; fonte: 0301009895; Ele-
mento de despesa: 335041; Plano interno: 2070008383c e ação: 234972.
belém – Pa, 06 de abril de 2022.aNdrÉ orENgEl dias
secretário de Estado de turismo

Protocolo: 783976
.

DIÁRIA
.

PORTARIA 242/GEPS/SETUR DE 11 DE ABRIL DE 2022
coNsidEraNdo os termos do processo 2022/428718;rEsolvE: conceder 2 e 
½ (duas e meia) diária à servidora THAÍS MIGLIO NEIVA, Matrícula: 57194440/1, 
técnica de Planejamento de gestão em turismo.obJ:realizar visita técnica da 
comissão de fiscalização e monitoramento do imóvel, o equipamento turístico 
carajás centro de convenções leonildo borges. dEstiNo: marabá/Pa.PErÍo-
do:18 a 20/04/2022.ordENador:aNdErsoN olivEira cavalcaNtE

Protocolo: 783982
PORTARIA 247/GEPS/SETUR DE 11 DE ABRIL DE 2022
coNsidEraNdo os termos do processo 2022/428517;rEsolvE: conceder 
02 e ½ (duas e meia) diárias ao servidor: WASHINGTON BERG SENA CORRÊA, 
matrícula: 57175956/6, coordenador do Núcleo de controle interno.obJ: 
acompanhar equipe da comissão durante visita técnica da comissão de 
fiscalização e monitoramento do imóvel, o equipamento turístico carajás 
centro de convenções leonildo borges, para compor o relatório periódico 
de monitoramento.dEstiNo:marabá/Pa.PErÍodo:18 a 20/04/2022.
ordENador:aNdErsoN olivEira cavalcaNtE

Protocolo: 783989
PORTARIA 246/GEPS/SETUR DE 11 DE ABRIL DE 2022
CONSIDERANDO os termos do processo 2022/428790;RESOLVE: Conceder 2 e ½ (duas 
e meia) diárias ao servidor: DANIEL NERI PANTOJA, matrícula funcional nº 57211270, 
assistente administrativo;obJ: realizar visita técnica da comissão de fiscalização e 
monitoramento do imóvel, o equipamento turístico carajás centro de convenções 
leoinildo borges, para compor o relatório periódico de monitoramento. dEstiNo: marabá/
Pa.PErÍodo:18 a 20/04/2022. ordENador:aNdErsoN olivEira cavalcaNtE

Protocolo: 784020
PORTARIA 243/GEPS/SETUR DE 11 DE ABRIL DE 2022
coNsidEraNdo os termos do processo 2022/428914;rEsolvE: conceder 
2 e ½ (duas e meia) diária à servidora EDILENE DO SOCORRO DA SILVA 
corrEa, matrícula:54197954-1, técnico de Planejamento e gestão em 
turismo.obJ: realizar visita técnica da comissão de fiscalização e monito-
ramento do imóvel, o equipamento turístíco carajás centro de convenções 
leonildo borges. dEstiNo:marabá/Pa.PErÍodo:18 a 20/04/2022.ordE-
Nador:aNdErsoN olivEira cavalcaNtE

Protocolo: 784010
..

DEFENSORIA PÚBLICA
.

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 174/2022/GGP/DPG, DE 08 DE ABRIL DE 2022.
o dEfENsor PÚblico-gEral do Estado do Pará, usando das atribuições 
previstas no art. 8º, i e viii, da lei complementar nº 54, de 07 de fevereiro 
de 2006; considerando o que consta no PaE Nº 2022/367116; resolve:
conceder licença para tratar de interesse Particular à servidora Pública 
GISELLY BRITO CONDE, ID. funcional nº 5897841, pelo período de 2 (dois) 
anos, sem remuneração, nos termos do art. nº 93 da lei nº 5.810/94, a 
contar de 06 de junho de 2022.
JOÃO PAULO CARNEIRO GONÇALVES LÉDO
defensor Público-geral do Estado do Pará

Protocolo: 783731
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PORTARIA Nº 22/2022/GAB/DPG, DE 23 DE MARÇO DE 2022*.
regulamenta e organiza as atividades de plantão realizadas por servidores 
da defensoria Pública do Estado do Pará; normatiza a rotina de pagamento 
da diária de Plantão defensorial e dá outras providências.
o dEfENsor PÚblico-gEral do Estado do Pará, no uso das atribui-
ções conferidas pelo art. 8º, i, iv e viii da lei complementar nº 54, de 07 
de fevereiro de 2006, considerando o disposto na resolução csdP n° 299, 
de 07 de fevereiro de 2022, alterada pela resolução csdP n° 300, de 21 
de fevereiro de 2022; considerando o que consta no PaE Nº 2022/366848; 
rEsolvE:
CAPÍTULO I – DAS NORMAS GERAIS
art. 1º Esta Portaria regulamenta e organiza as atividades de plantão 
realizadas por servidores da defensoria Pública do Estado do Pará; 
normatiza a rotina de pagamento da diária de Plantão defensorial, 
estabelecida pela resolução csdP n° 299, de 07 de fevereiro de 2022, 
alterada pela resolução csdP n° 300, de 21 de fevereiro de 2022.
Parágrafo único. O regime de plantão, para fins desta PORTARIA, é 
aquele em que o servidor é escalado para o exercício de suas atividades 
profissionais fora do seu expediente normal de trabalho, em unidade cujo 
serviço é estritamente indispensável.
art. 2º a assistência jurídica, integral e gratuita aos necessitados, na forma do 
art. 5º, lXXiv, da crfb/88, é direito fundamental, e constitui serviço público 
essencial, ininterrupto e contínuo, a ser prestada não somente durante, mas 
também após o expediente ordinário, nos seguintes casos, nos seguintes casos:
I – Nos finais de semana (sábado e domingo), nos feriados, nos pontos 
facultativos e no recesso forense, das 08 (oito) horas até às 14 (quatorze) 
horas, em plantão diurno;
II – Nos finais de semana (sábado e domingo), nas ações de cidadania, 
cursos, capacitações, treinamentos, atividade de educação em direitos, 
processos seletivos, atividades de mutirão, organização de eventos ins-
titucionais e na fiscalização de concursos públicos da Defensoria Pública;
III – Durante os eventos esportivos, auxiliando o Membro (a) da Defenso-
ria Pública nas atividades do Juizado do torcedor. 
IV – Durante a semana (segunda-feira à sexta-feira), após o expediente 
normal de trabalho, de acordo com as necessidades do órgão, mediante 
requisição da chefia imediata e autorização prévia da respectiva Diretoria 
ou, quando for o caso, pelo gabinete da defensoria Pública-geral.
Parágrafo único. Na hipótese de o (a) servidor (a) da Defensoria Pública 
escalado não comparecer ao plantão, quando solicitado, sem justificativa, 
a conduta será comunicada à corregedoria geral da defensoria Pública 
para a adoção das medidas administrativas legais.
Art. 3º As escalas de plantão serão elaboradas pela chefia imediata obede-
cendo ao sistema de rodízio por ordem alfabética e ratificada pela respectiva 
diretoria ou, quando for o caso, pelo gabinete da defensoria Pública-geral.
§ 1º as escalas de plantão deverão ser elaboradas e comunicadas aos ser-
vidores e devem ser afixadas nas áreas de atendimento e porta de acesso 
dos prédios das defensorias públicas, bem como no sítio institucional, pre-
ferencialmente, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.
§ 2º Poderá ocorrer permuta entre os plantonistas por meio de requeri-
mento escrito e assinado pelos interessados, observada a antecedência 
mínima de 2 (dois) dias úteis do início do plantão, com ciência à chefia 
imediata e encaminhamento à diretoria respectiva para autorização.
CAPÍTULO II – DA FORMA DE REALIZAÇÃO DO PLANTÃO
art. 4º o regime de plantão dos servidores será realizado de forma presencial.
CAPÍTULO III – DO RELATÓRIO DE PLANTÃO
art. 5º o plantonista deverá preencher o relatório de plantão, por cada 
dia trabalhado, cujo modelo encontra-se no anexo i desta Portaria, 
contendo a descrição de todas as atividades realizadas no dia e a indicação 
expressa da opção pelo pagamento de Diária (s) de Plantão Defensorial ou 
folga (s) compensatória (s).
§ 1º a opção referida no caput deste artigo deverá ser uniforme, sendo 
proibida a indicação de mais de uma opção pelo período contínuo de plan-
tão realizado.
§ 2º O plantonista deverá encaminhar, exclusivamente via PAE, o (s) relatório 
(s) do (s) plantão (ões) referido (s) no caput deste artigo à respectiva Diretoria, 
no limite máximo de 48 (quarenta e oito) horas após o término do período de 
plantão, até que seja implementado o sistema próprio de controle de plantão.
§ 3º A respectiva Diretoria registrará a opção pela (s) folga (s) compensatória 
(s) em bancos de folgas do (a) plantonista, devendo todo 10º dia útil de cada 
mês encaminhar o PAE contendo o (s) relatório (s) do (s) plantão (ões) e o (s) 
registro (s) de folga (s) à Corregedoria Geral da Defensoria Pública.
§ 4º A respectiva Diretoria registrará a opção pelo pagamento da (s) 
Diária (s) de Plantão Defensorial no mapa de pagamento de Diárias de 
Plantão defensorial, cujo modelo encontra-se no anexo ii desta Portaria, 
devendo todo 10º dia útil de cada mês encaminhar o PaE contendo o 
(s) relatório (s) do (s) plantão (ões) e o referido mapa ao Gabinete da 
defensoria Pública-geral.
§ 5º autorizado o pagamento, o gabinete da defensoria Pública-geral en-
caminhará o PaE à gerência de gestão de Pessoas – ggP, que após as pro-
vidências de registro para pagamento, enviará o processo à corregedoria 
geral da defensoria Pública.
CAPÍTULO IV – DA CONTRAPRESTAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DE PLANTÃO
Art. 6º O (A) servidor (a) da Defensoria Pública fará jus à diária de Plan-
tão Defensorial no valor de R$ 186,00 (cento e oitenta e seis reais), por 
plantão realizado.
§ 1º Os valores definidos neste artigo serão atualizados na ocasião do au-
mento anual dos servidores da defensoria pública e nos mesmos percentuais.
§ 2º A critério do Servidor ou por falta de viabilidade orçamentária e finan-
ceira da Instituição, a contraprestação financeira prevista no caput deste 
artigo será substituída por folga compensatória.
§ 3º a suspensão do pagamento prevista no caput deste artigo será forma-
lizada por ato da defensoria Pública geral.

§ 4º O pagamento da contraprestação financeira prevista no caput deste 
artigo ou o registro de folgas compensatórias somente serão deferidos 
após a apresentação do respectivo relatório de plantão.
Art. 7º O plantonista terá direito a 01 (um) dia de folga compensatória por 
cada dia de efetiva atuação em regime de plantão.
§ 1º as folgas compensatórias serão gozadas, mediante autorização prévia 
da diretoria respectiva, a pedido do interessado, com antecedência mínima 
de 30 (trinta) dias, a fim de resguardar a continuidade do serviço público.
§ 2º É vedado o gozo de mais de 5 (cinco) folgas compensatórias a cada pe-
ríodo de 60 (sessenta) dias, exceto em períodos imediatamente anteriores ou 
posteriores ao gozo de férias, quando poderá ser de até 10 (dez) dias.
§ 3º as diretorias remeterão mensalmente à gerência de gestão de Pesso-
as o mapa de folgas compensatórias provenientes de plantão.
§ 4º o gozo das folgas compensatórias será formalizado por meio de 
Portaria da defensoria Pública-geral.
§ 5º As folgas compensatórias prescrevem em 05 (cinco) anos após a rea-
lização da atividade de plantão.
CAPÍTULO V – DO RECESSO FORENSE
art. 8º as disposições constantes na presente resolução aplicam-se ao 
plantão referente ao recesso forense, sendo ele compreendido o período 
entre os dias 20 de dezembro e 06 de janeiro do ano seguinte.
art. 9º a escala de regime de plantão relativa ao período de recesso foren-
se será independente da escala de plantão relativa aos finais de semana 
(sábado e domingo), nos feriados, nos pontos facultativos, devendo obe-
decer ao sistema de rodízio por ordem alfabética.
§ 1º O (A) servidor (a) da Defensoria Pública ou somente poderá a ser 
escalado novamente no período de recesso forense quando concluído o 
sistema de rodízio por ordem alfabética dos plantonistas.
§ 2º a escala de que trata o caput deste artigo deve ser elaborada de modo 
a evitar que o mesmo servidor realize o plantão no período de recesso fo-
rense em anos consecutivos.
§ 3º a escala de que trata o caput deste artigo deve ser publicada com 
antecedência mínima de até 60 (sessenta) dias.
CAPÍTULO VI – DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 10. Excepcionalmente, havendo viabilidade financeira/orçamentária, os 
plantões realizados pelos servidores da defensoria Pública em período anterior a 
vigência da resolução csdP n° 299, de 07 de fevereiro de 2022, alterada pela 
resolução csdP n° 300, de 21 de fevereiro de 2022 e ainda não compensados 
por folgas, poderão ser indenizados pela administração da seguinte forma:
Parágrafo único. aos servidores da defensoria Pública será devido o valor 
de R$ 186,00 (cento e oitenta e seis reais) por dia de trabalho, mediante 
apresentação de certidão lavrada pela respectiva diretoria ou, quando for 
o caso, pelo gabinete da defensoria Pública-geral.
art. 11.  os casos omissos serão decididos pela defensoria Pública-geral.
art. 12. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOÃO PAULO CARNEIRO GONÇALVES LÉDO
defensor Público-geral do Estado do Pará
* Republicada por incorreção no D.O.E. Nº 34.913, de 30.03.2022.
ANEXO I
RELATÓRIO DE PLANTÃO

NomE: 
matrÍcUla: 

cargo: 
LOTAÇÃO: 

LOCAL DO PLANTÃO: 
DATA DO PLANTÃO: ____/_____/____ a ____/_____/____ folga diária 

atividadEs dEsENvolvidas: 

assinatura: ___________________________________________
ANEXO II
MAPA DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE PLANTÃO DEFENSORIAL MÊS DE 
______

matrÍcUla NomE cargo QUaNtidadE valor total 
     
     
     

 
data: ______/_______/_______                                                                                          assiNatUra da 

dirEtoria:
 

viabilidadE orÇamENtária:
AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESAS:

 
Protocolo: 783736

.

DESIGNAR SERVIDOR
.

PORTARIA Nº 185/2022/GAB/DPG, DE 11 DE ABRIL DE 2022.
o dEfENsor PÚblico-gEral do Estado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, viii e XXi, da lei complementar n° 54, de 
7 de fevereiro de 2006; considerando o que consta no Processo adminis-
trativo Eletrônico nº 2022/429121; rEsolvE:
designar o defensor Público fErNaNdo albUQUErQUE dE olivEira  para repre-
sentar a defensoria Pública do Estado do Pará na visita técnica ao sistema Peni-
tenciário do Estado do Ceará, com prejuízo de suas funções junto à 07ª Defensoria 
Pública de defesa em Execução Penal,  no período de 18/04/2022 a 23/04/2022.
JOÃO PAULO CARNEIRO GONÇALVES LÉDO
defensor Público-geral do Estado do Pará

Protocolo: 783967
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.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 063/2022 - DA BELÉM, 03/03/2022.
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 2021/765934 de 18/01/2022.
rEsolvE:
conceder diárias aos servidores abaixo relacionados, tendo como fundamento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante elemento 
de despesa 339014. 

NOME FUNCÃO MATRÍCULA CPF LOTAÇÃO OBJETIVO PROGRAMÁTICA

PaUlo afoNso dE lima lHamas aUX. tÉc. dEfENsoria 28770 117.141.822-15 BALCÃO DE DIREITOS
PARTICIPAR DE AÇÃO DE CIDADANIA EM CUMPRIMEN-

to do PPa. 03.091.1492.8729aNsElmo carlos NogUEira 
moNtEiro

motorista dE dEfEN-
soria 54194024 613.246.632-00 gErÊNcia dE traNs-

PortEs

Para deslocarem-se aos municípios abaixo relacionados: 

origEm dEstiNo PErÍodo QtdE
bElÉm iNHaNgaPi E saNta isabEl do Pará 19/01/2022 0,5

mônica Palheta furtado belém dias
subddefensora Pública-geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 783958
PORTARIA Nº 062/2022 - DA BELÉM, 25/02/2022.
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 2021/765934 de 20/02/2022.
rEsolvE:
conceder diárias aos servidores abaixo relacionados, tendo como fundamento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante elemento 
de despesa 339014. 

NOME FUNCÃO MATRÍCULA CPF LOTAÇÃO OBJETIVO PROGRAMÁTICA

aNtoNio ricardo tEiXEira moUra 
PaUla PaPiloscoPista 5693527 361.477.532-15 POLÍCIA CIVIL/BALCÃO DE 

dirEitos

PARTICIPAR DE AÇÃO DE CIDADANIA EM 
cUmPrimENto do PPa. 03.091.1492.8729

carmEm lÚcia PiNHo dE ataÍdE motorista dE PolÍcia civil 5243335 056.896.862-04 didEm/PolÍcia civil

CÉLIO JUNIOR DA SILVA GUIMARÃES tEc. dE dEfENsoria 5900062 394.435.312-91 NUgEm

dUcivaldo rEis da costa PaPiloscoPista 700096 154.714.762-34 didEm/PolÍcia civil

EdNa maria fErrEira goUvEa tEc. dE dEfENsoria 466964 098.224.292-15 BALCÃO DE DIREITOS

EdsoN miraNda rodrigUEs aUX. dE dEfENsoria 345873 170.738.712-53 BALCÃO DE DIREITOS

Érica tErEZa dos Passos soUZa aUX. admiNistrativo 6402891 897.848.802-10 ariN/PolÍcia civil

JorgE lUiZ barbosa soUZa PaPiloscoPista 51577366 127.160.652-68 didEm/PolÍcia civil

KalamidE dos Passos ribEiro cHEfE dE sErviÇos 5914351 560.575.632-04 didEm/PolÍcia civil

lUis carlos PErEira da silva sEc. NÚclEo mEtroPolitaNo 5895529 269.894.842-68 balcao dE dirEitos

lUiZ odilsoN olEgario da lUZ tÉc. dE dEfENsoria 760404 152.522.722-04 balcao dE dirEitos

PEdro moraEs fraNÇa tÉc. NÍvEl mÉdio 138479 184.018.132-04 CÂMARA MUN. DE BELÉM

rENaN lUis ramos coQUEiro sEc. ParlamENtar 27288 018.677.512-16 alEPa

rUbENs lima PaNtoJa PaPiloscoPista 6021743 096.697.602-91 Policia civil/didEm

samUEl PErEira miraNda JUNior tEc. ti dE dEfENsoria 5418857 330.397.712-72 Nti rEdEs

tElma maria da silva cordovil PaPiloscoPista 701025 279.516.932-00 didEm/PolÍcia civil

PaUlo afoNso dE lima lHamas aUX. tÉc. dEfENsoria 28770 117.141.822-15 BALCÃO DE DIREITOS

aNsElmo carlos NogUEira 
moNtEiro motorista dE dEfENsoria 54194024 613.246.632-00 gErÊNcia dE traNs-

PortEs

Para deslocarem-se aos municípios abaixo relacionados: 

ORIGEM DESTINO PERÍODO QTDE

bElÉm iNHaNgaPi E saNta isabEl do Pará 20 a 27/01/2022 7,5

mônica Palheta furtado belém dias
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 783973
PORTARIA 477/2022 - DA, 08/04/2022. 
Conceder 1/2 (MEIA), diária(s) à Servidora SHAIANE SILVA DE FREITAS, matrícula 5925179, Cargo SECRETARIA DE NÚCLEO DO INTERIOR, objetivo REALIZAR 
TRIAGEM, AGENDAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE PASTA DE ATENDIMENTO. fundamento legal Lei nº 5810/94 e Resolução CSDP 266/2021, para deslocar-se 
de altamira a vitÓria do XiNgU, período 09/02/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: mônica Palheta furtado belém dias

Protocolo: 783786
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PORTARIA 476/2022 - DA,08/04/2022. 
Conceder 1/2 (MEIA), diária(s) à Servidora NYCOLE DOS SANTOS MACHA-
do faraco, matrícula 5955852, cargo assEssora JUrÍdica dE dEfEN-
soria, objetivo aUXiliar dEfENsor PÚblico aNdErsoN araÚJo dE 
mEdEiros. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, 
para deslocar-se de altamira a vitÓria do XiNgU, período 03/02/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 783774
PORTARIA 475/2022 - DA,08/04/2022. 
Conceder 3 + 1\2, diária(s) ao Defensor MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS 
viEira, matrícula 5895968, objetivo aUdiÊNcias agrárias. fundamen-
to legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se 
de saNtarÉm a alENQUEr, período 10/04/2022 a 13/04/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 783768
PORTARIA 474/2022 - DA,08/04/2022. 
Conceder 1 + 1\2, diária(s) ao Defensor MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS 
viEira, matrícula 5895968, objetivo aUdiÊNcias agrárias. fundamen-
to legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se 
de saNtarÉm a itaitUba, período 08/04/2022 a 09/04/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 783766
PORTARIA 473/2022 - DA,08/04/2022. 
Conceder 2 + 1\2, diária(s) ao Defensor MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS 
viEira, matrícula 5895968, objetivo aUdiÊNcias agrárias. fundamen-
to legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se 
de saNtarÉm a oriXimiNá, período 04/04/2022 a 06/04/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 783764
PORTARIA 472/2022 - DA,08/04/2022. 
Conceder 6 + 1\2, diária(s) ao Defensor MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS 
VIEIRA, matrícula 5895968, objetivo REALIZAR ITINERÂNCIA. fundamen-
to legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se 
de saNtarÉm a moNtE alEgrE, período 24/04/2022 a 30/04/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 783759
PORTARIA 480/2022 - DA,08/04/2022. 
Conceder 4 + 1\2, diária(s) ao Servidor MARCELO AUGUSTO MODESTO MA-
riNHo, matrícula 5931283, cargo assEssor JUrÍdico dE dEfENsoria, 
objetivo aUXiliar dEfENsor KElviN brENo roWE rodrigUEs. funda-
mento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se 
de brEvEs a mElgaÇo, período 14/02/2022 a 18/02/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 783798
PORTARIA 479/2022 - DA,08/04/2022. 
Conceder 3 + 1\2, diária(s) ao Servidor ELINALDO OLIVEIRA DE LIMA, ma-
trícula 5927307, cargo gErENtE dE sErviÇos, objetivo PrEstar aPoio 
A CARRETA DE DIREITOS EM AÇÃO CIDADANIA. fundamento legal Lei nº 
5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de bElEm a sal-
vatErra, período 29/01/2022 a 01/02/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 783795
PORTARIA 478/2022 - DA,08/04/2022. 
Conceder 1/2 (MEIA), diária(s) ao Servidor IRACEMY RODRIGUES COSTA, 
matrícula 3154556, cargo motorista, objetivo coNdUZiU a EQUiPE do 
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL, NA INAUGURAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLI-
ca dE aNaNiNdEUa. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 
266/2021, para deslocar-se de bElEm a aNaNiNdEUa, período 27/01/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 783792
PORTARIA 482/2022 - DA,08/04/2022. 
Conceder 1/2 (MEIA), diária(s) à Servidora VITORIA XAVIER DA COSTA, 
matrícula 5919029, cargo assEssora JUrÍdica dE dEfENsoria, ob-
jetivo rEaliZar atENdimENto ao PÚblico. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de marabá a bom 
JEsUs do tocaNtiNs, período 18/02/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 783806
PORTARIA 481/2022 - DA,08/04/2022. 
Conceder 1 + 1\2, diária(s) ao Servidor VALDEMI SOARES DE OLIVEIRA, matrícula 
57213154, cargo motorista, objetivo coNdUZir dEfENsora PÚblica aNdrEia 
macEdo barrEto. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, 
para deslocar-se de castaNHal a acará, período 23/02/2022 a 24/02/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 783803
PORTARIA 489/2022 - DA,08/04/2022. 
Conceder 2 + 1\2, diária(s) ao Defensor FERNANDO SAVARIZ FERRARI, 
matrícula 5957716, objetivo PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO. fun-
damento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-
se de ParaUaPEbas a bElEm, período 09/03/2022 a 11/03/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 783821
PORTARIA 490/2022 - DA,08/04/2022. 
Conceder 1/2 (MEIA), diária(s) à Servidora VITORIA XAVIER DA COSTA, ma-
trícula 5919029, cargo assEssora JUrÍdica dE dEfENsoria, objetivo Par-
TICIPAR DO BALCÃO DE DIREITOS (PAE DA AÇÃO PAE 2022/272194). fun-
damento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se 
de marabá a brEJo graNdE do aragUaia, período 04/03/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 783824

PORTARIA 487/2022 - DA,08/04/2022. 
Conceder 1 + 1\2, diária(s) ao Servidor DERYCK AMARAL DA COSTA, matrícu-
la 59318292, cargo sEcrEtario dE NÚclEo do iNtErior, objetivo aUXi-
liar dEfENsor PÚblico diogo marcEll silva NascimENto ElUaN. fun-
damento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se 
de ParagomiNas a UliaNÓPolis, período 24/02/2022 a 25/02/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 783815
PORTARIA 488/2022 - DA,08/04/2022. 
Conceder 1/2 (MEIA), diária(s) ao Defensor MARCIO NEIVA COELHO, ma-
trícula 5895976, objetivo REALIZAR ITINERÂNCIA NO DISTRITO DE MOS-
QUEiro Para atENdEr o coNtraditÓrio daQUEla comarca. funda-
mento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se 
de bElEm a mosQUEiro, período 19/01/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 783818
PORTARIA 484/2022 - DA,08/04/2022. 
Conceder 1 + 1\2, diária(s) ao Defensor CAIO FAVERO FERREIRA, matrícula 
57234658, cargo coordENador, objetivo rEaliZar atENdimENto JUrÍ-
DICO E TÉCNICO NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO REGIONAL DE ABAETETUBA 
- crrab. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para 
deslocar-se de bElEm a abaEtEtUba, período 22/02/2022 a 23/02/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 783810
PORTARIA 486/2022 - DA,08/04/2022. 
Conceder 1 + 1\2, diária(s) aos Servidores MIKHAIL LENOIR SOUSA DOS 
saNtos, matrícula 5930431, cargo assEssor, raimUNdo NoNato fEr-
rEira JaNaU, matrícula 32052151, cargo motorista, objetivo rEali-
ZAR ATENDIMENTO JURÍDICO E TÉCNICO NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO 
rEgioNal dE abaEtEtUba - crrab. fundamento legal lei nº 5810/94 e 
resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de bElEm a abaEtEtUba, 
período 22/02/2022 a 23/02/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 783813
PORTARIA 496/2022 - DA,08/04/2022. 
Conceder 1/2 (MEIA), 1/2 (MEIA), diária(s) ao Defensor LEONARDO CABRAL 
JACINTO, matrícula 5890175, objetivo REALIZAR ITINERÂNCIA. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de cas-
taNHal a saNto aNtÔNio do taUá, período 18/03/2022, 21/03/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 783850
PORTARIA 497/2022 - DA,08/04/2022. 
Conceder 4 + 1\2, diária(s) aos Servidores marcElo aUgUsto modEsto 
mariNHo, matrícula 5931283, cargo assEssor JUrÍdico dE dEfENso-
ria, clEogENio costa fErrEira, matrícula 324, cargo sEcrEtario, 
objetivo aUXiliar dEfENsor PÚblico KElviN brENo roWE rodri-
gUEs. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para 
deslocar-se de brEvEs a mElgaÇo, período 14/03/2022 a 18/03/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 783856
PORTARIA 490/2022 - DA,08/04/2022. 
Conceder 1/2 (MEIA), diária(s) à Servidora VITORIA XAVIER DA COSTA, 
matrícula 5919029, cargo assEssora JUrÍdica dE dEfENsoria, ob-
jetivo PARTICIPAR DO BALCÃO DE DIREITOS. fundamento legal Lei nº 
5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se de marabá a brE-
Jo graNdE do aragUaia, período 04/03/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 783837
PORTARIA 492/2022 - DA,08/04/2022. 
Conceder 1/2 (MEIA), diária(s) aos Servidores MARCELO FURTADO PANTOJA, 
matrícula 5908568, cargo assEssor EsPEcial i, Natalia saNtos ramoa 
FARIAS, matrícula 59638891, Cargo ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO, JAYLSON 
PErEira digEr, matrícula 57234529, cargo motorista, iracEmY rodri-
gUEs costa, matrícula 3154556, cargo motorista, objetivo acomPaNHar 
O DPG NA AÇÃO DE CIDADANIA NO BAIRRO DO ICUÍ-GUAJARÁ E NA INAUGU-
RAÇÃO DA USINA DA PAZ. fundamento legal Lei nº 5810/94 e Resolução CSDP 
266/2021, para deslocar-se de bElEm a aNaNiNdEUa, período 19/03/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: mônica Palheta furtado belém dias

Protocolo: 783841
PORTARIA 493/2022 - DA,08/04/2022. 
Conceder 1/2 (MEIA), diária(s) à Servidora CIBELE REGINA ARANHA DA 
silva, matrícula 0404860, cargo aUXiliar admiNistrativo, objetivo 
aUXiliar dEfENsor PÚblico aNdErsoN araÚJo dE mEdEiros. funda-
mento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, para deslocar-se 
de altamira a vitÓria do XiNgU, período 14/03/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 783844
PORTARIA 494/2022 - DA,08/04/2022. 
Conceder 1/2 (MEIA), 1/2 (MEIA), diária(s) ao Servidor ANTONIO MÁR-
cio cardoso goUvEa, matrícula 5720387-7, cargo assistENtE ad-
miNistrativo, valdEmi soarEs dE olivEira, matrícula 57213154, 
cargo motorista, objetivo aUXiliar dEfENsor lEoNardo cabral 
JaciNto. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução csdP 266/2021, 
para deslocar-se de castaNHal a saNto aNtÔNio do taUá, perío-
do 18/03/2022, 21/03/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 783845
PORTARIA 495/2022 - DA,08/04/2022. 
Conceder 1 + 1\2, diária(s) ao Servidor ADEILDO SANTOS DOS SANTOS, 
matrícula 0035785, cargo motorista, objetivo rEaliZar traNsPortE 
dE matEriais PErmaNENtEs. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolu-
ção csdP 266/2021, para deslocar-se de abaEtEtUba a camEtá, perío-
do 14/03/2022 a 15/03/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: mônica Palheta 
furtado belém dias

Protocolo: 783846
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PORTARIA Nº 445/2022 - DA BELÉM, /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 2022/373674 de 28/03/2022.
rEsolvE:
conceder diárias aos servidores abaixo relacionados, tendo como fundamento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante elemento 
de despesa 339014. 

NOME FUNCÃO CPF LOTAÇÃO MATRÍCULA OBJETIVO PROGRAMÁTICA
alEtHEa mElo NogUEira assistENtE admiNistrativo 683.230.182-00 Policia civil/drH 55590329

PARTICIPAR DE AÇÃO DE 
cidadaNia Em cUmPrimEN-

to do PPa.
03.091.1492.8730

BRUNO LEANDRO GUIMARÃES DE 
olivEira idENtificador civil 951.753.932-00 Posto dE saNta 

iZabEl do Pará 125262

carlos albErto XaviEr vas-
coNcElos agENtE PENitENciário 270.242.962-91 sEaP 5859859

dEivisoN goNÇalvEs PiNHEiro iNdENtificador civil 696.677.482-00 camara mUN. dE 
bElÉm 5005842

iZabEla dE mElo PimENtEl assEssora EsPEcial do govEr-
Nador 330.749.252-72 CASA CIVIL/BALCÃO 

dE dirEitos 6113140

JOÃO PAULO COSTA DOS SANTOS tÉc. dE dEfENsoria 302.759.032-49 cfiN 5007232

PaUlo marcElo fUrtado raiol idENtificador civil E crimiNal 708.460.732-34 PrEfEitUra dE 
bENEvidEs 0302930

Para deslocarem-se ao município abaixo relacionado: 

origEm dEstiNo PErÍodo QtdE
bElÉm QUatiPUrU 25 a 26/03/2022 1,5

mônica Palheta furtado belém dias
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 783880
PORTARIA 498/2022-DA,08/04/2022. 
Conceder 1/2 (MEIA), diária(s) ao Servidor VALDINEI CARVALHO DE AVIZ, matrícula 57211726, Cargo MOTORISTA, objetivo REALIZAR TRANSPORTE DE EQUI-
PAMENTOS PARA MANUTENÇÃO. fundamento legal Lei nº 5810/94 e Resolução CSDP 266/2021, para deslocar-se de CAPANEMA a BELEM, período 18/03/2022.
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas: mônica Palheta furtado belém dias

Protocolo: 783860
PORTARIA Nº 394/2022 - DA BELÉM, 24/03/2022.
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 2022/154323 de 07/02/2022.
rEsolvE:
conceder diárias ao servidor abaixo relacionado, tendo como fundamento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante elemento 
de despesa 339014. 

NOME FUNCÃO MATRÍCULA CPF LOTAÇÃO OBJETIVO PROGRAMÁTICA
JUcEmir siQUEira da 

silva tEc. dE dEfENsoria 32549 149.182.772-68 BALCÃO DE 
dirEitos

Participar de ação de cidadania em cumprimento 
do PPa. 03.091.1492.8730

Para deslocar-se ao município abaixo relacionado: 

ORIGEM DESTINO PERÍODO QTDE
bElÉm abaEtEtUba 12 a 13/02/2022 1,5

mônica Palheta furtado belém dias
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 783935
PORTARIA Nº 393/2022 - DA BELÉM, 24/03/2022.
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 2022/154323 de 07/02/2022.
rEsolvE:
conceder diárias aos servidores abaixo relacionados, tendo como fundamento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante elemento 
de despesa 339014. 

NOME FUNCÃO MATRÍCULA CPF LOTAÇÃO OBJETIVO PROGRAMÁTICA

aNdrEZa PENa cavalcaNtE assEssor i 125049-3 878.422.112-72 PrEfEitUra mUNiciPal dE 
saliNÓPolis

PARTICIPAR DE AÇÃO DE CIDADANIA EM 
cUmPrimENto do PPa. 03.091.1492.8729

cHarllEs cEsar dE aNdradE cHEfE dE sErviÇos 57220849 428.021.052-72 PolÍcia civil/didEm
clEvErsoN NoNato brito barrEiros sEcrEtário dE NÚclEo 5324041 301.109.632-53 NaEca

dEivisoN goNÇalvEs PiNHEiro iNdENtificador civil 5005842 696.677.482-00 camara mUN. dE bElÉm
diEgo armaNdo silva dos saNtos ass. ParlamENtar 768-3 003.572.962-73 cam. mUN. dE aNaNiNdEUa
DILCIVANA CONCEIÇÃO GOMES GOES ag. admiNistrativo 280 671.046.652-34 PrEf. mUN. abaEtEtUba

EdilsoN dos saNtos silva tÉc. dE dEfENsoria 5129192 174.698.802-91 BALCÃO DE DIREITOS
ELIZÂNGELA SILVA E SILVA ag. admiNistrativo 128624-2 782.687.532-34 PrEf. mUN. abaEtEtUba

JEaNN ricardo da costa baHia aUX. dE dEfENsoria 5900703 002.858.222-50 NarE
JorgE lUiZ barbosa soUZa PaPiloscoPista 51577366 127.160.652-68 didEm/PolÍcia civil

JosÉ coUtiNHo da silva tÉcNico dE dEfENsoria 5897879 710.552.742-00 COORDENAÇÃO CÍVEL/
faZENda

KEllEN cristiNa PaUla margalHo 
sabaa  srUr sEc. lEgislativo 5005548 782.868.912-87 CÂM. MUN. DE BELÉM

laNNa tEiXEira silva ag. admiNistrativo 128629-3 012.828.072-77 PrEf. mUN. abaEtEtUba
marcElo coElHo do amaral PiNHEi-

ro sEgUNdo sEc. NÚclEo iNtErior 5954466 019.505.592-62 sEc. cÍvEl/faZENda

rodsoN dE lima soUsa ag. admiNistrativo 124520-1 018.091.252-60 PrEf. mUN. abaEtEtUba

Para deslocarem-se ao município abaixo relacionado: 

ORIGEM DESTINO PERÍODO QTDE
bElÉm abaEtEtUba 11 a 13/02/2022 2,5

mônica Palheta furtado belém dias
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 783920
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PORTARIA Nº 058/2022 - DA BELÉM, 24/02/2022.
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 2022/199203 de 17/02/2022.
rEsolvE:
conceder diárias aos servidores abaixo relacionados, tendo como fundamento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante elemento 
de despesa 339014. 

NOME FUNCÃO MATRÍCULA CPF LOTAÇÃO OBJETIVO PROGRAMÁTICA

JUcEmir siQUEira da silva tEc. dE dEfENsoria a 32549 149.182.772-68 BALCÃO DE DIREITOS
rEaliZar visita tÉcNica Nos 

MUNICÍPIOS PARA REALIZAÇÃO DE 
AÇÃO CIDADANIA.

03.091.1492.8730

clEbEr Paiva coElHo motorista 57211712 606.755.192-68 gErÊNcia dE traNs-
PortEs

coNdUZir sErvidor Para visita 
tÉcNica Nos mUNicÍPios. 03.091.1492.8730

Para deslocarem-se ao município abaixo relacionado: 

ORIGEM DESTINO PERÍODO QTDE

bElÉm aUgUsto corrEa, bragaNÇa, tracUatEUa, caPaNEma, PrimavEra, QUatiPUrU, magalHaEs 
barata 08/02 a 10/02/2022 3

mônica Palheta furtado belém dias
subdefensora Pública-geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 784184
PORTARIA Nº 059/2022 - DA BELÉM, 24/02/2022.
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 2022/199203 de 17/02/2022.
rEsolvE:
conceder diárias aos servidores abaixo relacionados, tendo como fundamento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante elemento 
de despesa 339014. 

NOME FUNCAO MATRÍCULA CPF LOTAÇÃO OBJETIVO PROGRAMÁTICA

JUcEmir siQUEira da silva tEc. dE dEfENsoria a 32549 149.182.772-68 BALCÃO DE DI-
rEitos

rEaliZar visita tÉcNica Nos 
MUNICÍPIOS PARA REALIZAÇÃO DE 

AÇÃO CIDADANIA.
03.091.1492.8730

clEbEr Paiva coElHo motorista 57211712 606.755.192-68 gErÊNcia dE 
traNsPortEs

coNdUZir sErvidor Para visita 
tÉcNica Nos mUNicÍPios. 03.091.1492.8730

Para deslocarem-se aos municípios abaixo relacionados: 

ORIGEM DESTINO PERÍODO QTDE
bElÉm magalHaEs barata E igaraPE - aÇU 11/02/2022 0,5

mônica Palheta furtado belém dias
subdefensora Pública geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 784170

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

AVISO – DECISÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2021 DP/PA
Processo nº 2021/403755
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA 
PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA no Distri-
to de icoaraci - belém/Pa.
a comissão Especial de licitação, atuando plenamente respaldada na legisla-
ção e nas condições editalícias, na busca da defesa do interesse público e no 
princípio da legalidade, com base nas informações trazidas pela equipe téc-
nica no que se refere à análise do recurso e das contrarrazões apresentadas, 
entende pelo recebimento do recurso apresentado, por ser tempestivo, e, 
mantendo a decisão anterior, resolvemos indeferi-lo, dando imProcEdÊNcia 
ao mesmo, momento em que mantemos a decisão pela INABILITAÇÃO da 
empresa tEXas coNstrUÇÕEs E saNEamENto ltda EPP, por não ter com-
provado todos os requisitos de habilitação, em descumprimento especialmen-
te ao item 12.5.3, letra m do Edital e 12.3, letra m do termo de referência.
E, ainda, restou claro o atendimento ao instrumento convocatório, aos 
Princípios da ampla defesa e contraditório e da Publicidade, bem como foi 
dada ampla transparência a todo o procedimento licitatório.
acrescenta-se, ainda, que as exigências editalícias são proporcionais à 
natureza e a complexidade da contratação almejada, assim como, está 
amplamente respaldada na legislação, na doutrina, na jurisprudência, nas 
regras e nos princípios gerais de direito.
Por fim, em respeito ao art. 109 da Lei de Licitações, bem como ao item 17.2 do Edi-
tal, encaminhamos os autos a Autoridade Superior para deliberação e decisão final.
dê-se ciência e publique-se.
Belém (PA), 11 de abril de 2022.        
tássia de fátima do rego Pereira - Presidente da cEl

Protocolo: 784013
EVENTO DE SUSPENSÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SRP, JUL-
GAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM. Número: 007/2022-DPE/PA Pro-
cesso nº: 2022/118761-dPE/Pa. objeto: registro de Preços para a aquisi-
ção, entrega, montagem e assistência técnica de divisÓrias Piso tEto, 
Portas, PaiNÉis E acEssÓrios Para EQUiPar os aUditÓrios da de-
fensoria Pública do Estado do Pará, conforme condições e exigências cons-
tantes no Edital e seus anexos. motivo do Evento de suspensão: ajuste do 
Edital PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 007/2022-DPE/PA e Termo de Refe-
rência, sem prazo para reabertura. Este Evento de suspensão será divul-
gado no Portal de Compras (www.gov.br/compras) na data de 12/04/2022. 
responsável pelo certame: rogério da silva Pereira. 

Protocolo: 783913

EXTRATO DO EDITAL Nº 002/2022 – ESDPA/DPE-PA
o dEfENsor PÚblico-gEral da dEfENsoria PÚblica do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, previstas na lei complementar federal nº 
80/94, com as alterações da 132/09, art. 145 combinadas com a lei comple-
mentar Estadual n.º 054/2006, torNa PÚblica a abertura das inscrições para a 
vii edição do “Prêmio benedicto Wilfredo monteiro”, a ser realizado por intermé-
dio da diretoria da Escola superior da defensoria Pública do Estado do Pará, a re-
alizar-se nos termos da resolução csdP Nº. 061, de agosto de 2010, e conforme 
as condições estabelecidas no Edital nº 002/2022 – EsdPa/dPE-Pa, conforme 
aprovado pela resolução csdP nº 305, de 21 de março de 2022, publicado no 
d.o.E. nº 34.907, de 25 de março de 2022, bem como publicado no dia 28 de 
março de 2022, no site da Escola superior da defensoria Pública do Estado do 
Pará – ESDPA (http://www.defensoria.pa.def.br/esdpa).
o documento pode ser consultado por meio do link:
http://www.defensoria.pa.def.br/esdpa/arquivos/Editais/bENEdicto-
moNtEiro-2022.pdf
belém - Pa, 06 de abril de 2022.
JOÃO PAULO CARNEIRO GONÇALVES LÉDO
defensor Público-geral do Estado do Pará

Protocolo: 783765
..

JUDICIÁRIO
.

..

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

TERMO ADITIVO A CONTRATO
.

EXTRATO - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 056/2021/TJPA. 
coNtrataNtE: tribunal de Justiça do Estado do Pará – tJPa, cNPJ 
04.567.897/0001-90.
coNtratada: drive a informática ltda., cNPJ 00.677.870/0003-61.
obJEto do coNtrato: aquisição de equipamentos para a modernização 
e expansão da infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação 
do tribunal de Justiça do Estado do Pará.
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origEm: Pregão Eletrônico n° 049/tJPa/2021.
OBJETO DO ADITIVO:  Acréscimo de 750 (setecentos e cinquenta notebooks).
PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO: 25% (vinte e cinco por cento).
VALOR ACRESCIDO: R$ 4.419.000,00 (quatro milhões, quatrocentos e de-
zenove mil reais).
NOVO VALOR GLOBAL: R$ 22.095.000,00 (vinte e dois milhões e noventa 
e cinco mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programas de Trabalho 02.126.1417.8651 / 
8652 / 8653; Elemento de despesa: 409052; fontes do recurso: 0318.
data da assiNatUra: 08/04/2022.                               foro: belém/Pa.
rEsPoNsávEl PEla assiNatUra: andrey diego da silva albuquerque – 
secretário de administração em exercício.
ordENador rEsPoNsávEl: miguel lucivaldo alves santos – secretário 
de Planejamento e finanças.
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO. 

Protocolo: 783690

.

.

AVISO DE LICITAÇÃO
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/TJPA/2022
obJEto: o objeto do presente pregão eletrônico é o registro de preço 
para eventual aquisição de materiais e equipamentos de saúde para 
uso odontológico no tribunal de Justiça do Estado do Pará, pelo período 
de 12 (doze) meses, nos termos, condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital. SESSÃO PÚBLICA: 
28/04/2022, às 09h00min, horário de brasília, no endereço eletrônico 
www.gov.br/compras/pt-br. Uasg do tJ/Pa: 925942. Edital disponível em: 
www.gov.br/compras/pt-br e  www.tjpa.jus.br. informações pelo telefone 
(91)3205-3206, (91) 3205-3257 ou e-mail licitacao@tjpa.jus.br. Belém, 
11 de abril de 2022. serviço de licitação do tJPa.

Protocolo: 784172
.

CONVÊNIO
.

Extrato do Acordo de Cooperação Técnica nº. 010/2022-TJPA// Par-
tes: tribUNal dE JUstiÇa do Estado do Pará e a PrEfEitUra mUNici-
Pal dE cacHoEira do Piriá, inscrita no cNPJ nº. 01.612.360/0001-07 // 
objeto: cooperação técnica entre os partícipes, a cessão de servidores 
para a realização de ações conjuntas voltadas para o desenvolvimento das 
atividades necessárias à modernização da Justiça no município. //vigência: 
O presente Acordo terá vigência de 03 (três) anos contados da data de 
sua assinatura, podendo ser alterado ou renovado caso haja interesse dos 
partícipes, em conformidade ao art. 57, inciso ii da lei 8.666/93. // foro: 
belém/Pa // data da assinatura: 11/04/2022//. responsável pela assinatu-
ra: célia regina de lima Pinheiro – desembargadora Presidente do tJ/Pa. 

Protocolo: 783794
..

TRIBUNAIS DE CONTAS
.

..

TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA Nº 38.346, DE 11 DE ABRIL DE 2022.
a secretária de gestão de Pessoas do tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a Portaria nº 29.292/2015, e,
coNsidEraNdo a solicitação do interessado através de documento proto-
colizado sob o nº 006522/2022,
r E s o l v E:
coNcEdEr ao servidor cláUdio morEira viNagrE, auditor de controle 
Externo, matrícula nº 0101054, 08 (oito) dias de Licença Nojo, nos termos 
do artigo 72, inciso iii da lei nº 5.810/94, no período de 05 a 12-04-2022.
alicE cristiNa da costa loUrEiro          
secretária de gestão de Pessoas

Protocolo: 784039
PORTARIA Nº 38.367, DE 08 DE ABRIL 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 o Parecer n.º 313/2022 da comissão Permanente de ava-
liação e desempenho contido no Expediente nº 002129/2021;
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, ela-
borada pela secretaria de gestão de Pessoas.

 
Matrícula

 
Nome

ENQUADRAMENTO ATUAL
PROGRESSÃO POR ELEVAÇÃO DE 

NÍVEL PROFISSIONAL  
A contar 

de:Cargo atual Cl Nv
Cargo Enquadra-

mento
Cl Nv

0100866
gisElE moUra 
dE QUEiroZ

auditor de controle 
Externo – direito - 

tcE-ct-603         
b 01

auditor de contro-
le Externo – direito 

- tcE-ct-603         
c 01 19/03/2022

maria dE loUrdEs lima dE olivEira 
Presidente

Protocolo: 783893
PORTARIA Nº 38.369 DE 11 DE ABRIL DE 2022.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNsidEraNdo o que dispõe o art. 34, parágrafo único, da lei nº 
5.810/94, art. 26, § 1º, ii decreto Estadual nº 249/2011, e o artigo 41, da 
constituição federal;
coNsidEraNdo o disposto no Expediente nº 002682/2022.
r E s o l v E:
Homologar a dispensa do Estágio Probatório da servidora vaNEssa 
GALVÃO DOS SANTOS, matrícula nº 0101764, Cargo: Auditor de Controle 
Externo - Educacional - tcE-ct-608 classe a Nível 01, de acordo com a 
documentação respectiva.
maria dE loUrdEs lima dE olivEira
Presidente

Protocolo: 783901

.

.

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/cPg, 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 
substituição a função gratificada de Coordenador de Pagamento, durante o 
impedimento da titular, SOLIANE FERNANDES GUIMARÃES, no período de 
25-04 a 09-05-2022.
maria dE loUrdEs lima dE olivEira
Presidente
* Republicada por alteração na original, publicada no DOE nº 
34.915, de 31/03/2022.

Protocolo: 783875

.

.

DIÁRIA
.

PORTARIA Nº 38.290, DE 24 DE MARÇO DE 2022.
a Presidente do tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNsidEraNdo os memorando 013/2022 – sEtiN, protocolizado sob o 
Expediente nº 004399/2022,
r E s o l v E:
dEsigNar os servidores alEXaNdrE camPElo costa, auditor de contro-
le Externo, matrícula nº 0101055, e fabio rEis siZo NascimENto, auxi-
liar técnico de controle Externo - informática, matrícula nº 0101134, para 
realizarem manutenção preventiva e upgrade em desktops da regional do 
TCE-PA, no município de Marabá-PA, concedendo-lhes 04 (quatro) diárias 
e ½ (meia), para o período de 29-03 a 02-04-2022.
maria dE loUrdEs lima dE olivEira
Presidente

Protocolo: 783889

.

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

O Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Pará, em Sessão 
Virtual do dia 09 de março de 2022, tomou as seguintes decisões:
ACÓRDÃO N.º 62.545
(Processos TC/502187/2020 e TC/506144/2020)
assunto: PENsÕEs civis
requerente: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
relator: conselheiro ciPriaNo sabiNo dE olivEira JUNior
acordam os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 
26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de Pensão civil, referentes 
aos processos abaixo identificados:
Processo tc/502187/2020: Pensão consubstanciada na Portaria Ps 
n.º 1381, de 25.06.2019, em favor de fraNcisca PoliaNo coUtiNHo 
farias, dependente do ex-segurado francisco farias de albuquerque; e
Processo tc/506144/2020: Pensão consubstanciada na Portaria Ps n.º 
1790, de 15.07.2019, em favor de isaUra tavarEs ribEiro, dependente 
do ex-segurado manoel maria de souza ribeiro.
ACÓRDÃO Nº. 62.546
(Processos TC/514765/2020 e TC/517005/2020)
assunto: aPosENtadoria
requerente: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
relator: conselheiro ciPriaNo sabiNo dE olivEira JUNior
acordam os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
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inciso ii e parágrafo único, e art. 35, da lei complementar nº. 81, de 26 de 
abril de 2012, deferir os registros dos atos de aposentadorias, referentes 
aos processos abaixo identificados:
Processo tc/514765/2020: aposentadoria consubstanciada na Portaria aP 
nº. 1.942 de 23/07/2014., em favor de daNilo fErrEira corrEa, no cargo 
de agente de Portaria, lotado na secretaria de Estado de Educação;
Processo tc/517005/2020: aposentadoria consubstanciada na Portaria aP 
nº. 85, de 06/01/2020, em favor de maria cEliNa macHado alvarEZ, na 
função de servente referência i, lotada na secretaria de Estado de Educação.
ACÓRDÃO N.º 62.547
(Processos TC/522743/2017 e TC/536908/2017)
assunto: aPosENtadorias
requerente: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
relator: conselheiro ciPriaNo sabiNo dE olivEira JUNior
acordam os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n° 81, de 26 
de abril de 2012, registrar os atos de aposentadorias abaixo discriminados:
Processo tc/522743/2017 – aposentadoria consubstanciada na Portaria aP nº 
3618, de 13/09/2012, em favor de ANTONIO DE PÁDUA CAMARÃO QUEIROZ, no 
cargo de Professor classe ii, Nível K, lotado na secretaria de Estado de Educação;
Processo tc/536908/2017 – aposentadoria consubstanciada na Portaria aP nº 
1313, de 19/06/2013, em favor de NAZARÉ EPIFÂNIA DE LOUREIRO FARIAS, no 
cargo de Professora assistente Pa-b, lotado na secretaria de Estado de Educação.
ACÓRDÃO Nº. 62.548
(Processo TC/502584/2020)
assunto: rEforma.
requerente: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ.
relator: conselheiro ciPriaNo sabiNo dE olivEira JUNior
acordam os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 4º, 
inciso i, da resolução nº 18.990, de 03.04.2018 e art. 290 do ritcE/Pa c/c o 
art. 485, iv do código de Processo civil, extinguir, sem resolução do mérito, 
com o consequente arquivamento dos autos, o processo que trata do ato 
de reforma consubstanciado na Portaria rE nº 3284, de 10/10/2018 em 
favor do cabo/Pm clEYtoN aUgUsto dos saNtos lEaNdro, pertencente 
ao efetivo do 6º Batalhão de Polícia Militar (Ananindeua).
ACÓRDÃO Nº 62.549
(Processo TC/503787/2016)
assunto: aPosENtadoria
requerente: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ.
relator: conselheiro ciPriaNo sabiNo dE olivEira JUNior
acordam os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n° 81 de 26 de 
abril de 2012, registrar o ato de aposentadoria consubstanciado na Portaria aP 
nº 1416, de 27/06/2013, em favor de maria NatividadE da costa, no cargo 
de Professor classe Especial, Nível f, lotada na secretaria de Estado de Educação.
ACÓRDÃO Nº. 62.550
(Processos TC/504966/2015, TC/514326/2017 e TC/521334/2010)
assunto: aPosENtadorias
requerente: instituto de gestão Previdenciária do Estado do Pará.
relator: conselheiro lUis da cUNHa tEiXEira
acordam os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar nº. 81, de 
26 de abril de 2012, deferir os registros dos Atos abaixo identificados:
Processo tc/504966/2015: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP n.º 1773, de 02.05.2012, em favor de maria das graÇas PaZ dE 
olivEira, no cargo de Professor classe Especial – Nível J, lotada na 
secretaria de Estado de Educação;
Processo tc/514326/2017: aposentadoria consubstanciada na Portaria n.º 
1775, de 30.07.2013, em favor de NEZildo JosÉ silva dE soUsa, no cargo 
de Professor assistente Pa-a, lotada na secretaria de Estado de Educação;
Processo tc/521334/2010: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP n.º 101, de 01.03.2010, em favor de icaraÍ dias daNtas, no corgo 
de Procurcdor do Estado, lotado na Procuradoria geral do Estado.
ACÓRDÃO Nº. 62.551
(Processos TC/503465/2017, TC/505480/2020,
TC/508208/2020, TC/508334/2017 e TC/536646/2017)
assunto: PENsÕEs civis
requerente: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
relator: conselheiro lUÍs da cUNHa tEiXEira
acordam os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar nº 81, de 26 
de abril de 2012, deferir os registros dos atos abaixo discriminados:
Processo tc/503465/2017 - Pensão civil consubstanciada na Portaria Ps 
nº 0913, de 01/06/2015, em favor de fErNaNda EUgÊNia lUZ da motta, 
dependente do ex-segurado Ernani guilherme fernandes da motta;
Processo tc/505480/2020 - Pensão civil consubstanciada na Portaria Ps 
nº 1737, de 13/08/2019, em favor de DARLE CRISTINA GALVÃO DAS NEVES 
cHavEs, dependente do ex-segurado Nilton sandro de azevedo chaves Neves;
Processo tc/508208/2020 - Pensão civil consubstanciada na Portaria Ps 
nº 1854, de 20/08/2019, em favor de mEssias dos saNtos figUEirEdo, 
dependente da ex-segurada risoleide macedo de figueiredo;
Processo tc/508334/2017 - Pensão civil consubstanciada na Portaria 
Ps nº 0644, de 01/06/2016, em favor de vEra PaNdolfo ribEiro, 
dependente do ex-segurado francisco Wilson ribeiro;
Processo tc/536646/2017- Pensão civil consubstanciada na Portaria 
Ps nº 0149, de 02/01/2012, em favor de EdmilsoN PErEira PiNHo, 
dependente da ex-segurada regina lúcia Pereira barbosa.

ACÓRDÃO N.º 62.552
(Processos TC/505900/2018 e TC/531573/2017)
assunto: rEformas
requerente: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
relator: conselheiro lUÍs da cUNHa tEiXEira
acordam os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 
26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de reforma, referentes aos 
processos abaixo identificados:
Processo tc/505900/2018: reforma consubstanciada na Portaria rE n.º 
0523, de 15.01.2018, em favor do 3º sargento Pm amarildo barros 
DOS SANTOS, pertencente ao efetivo da 23ª Companhia Independente de 
Polícia Militar (Novo Repartimento); e
Processo tc/531573/2017: reforma consubstanciada na Portaria rE n.º 
712, de 05.07.2017, em favor do cabo Pm JosiEl olivEira da silva, 
pertencente ao efetivo do 33º BPM (Bragança).
ACÓRDÃO N.º 62.553
(Processos TC/510267/2017, TC/521751/2017 e TC/ 533921/2017)
assunto: aPosENtadorias
requerente: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ.
relator: conselheiro lUis cUNHa tEiXEira.
acordam os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente nos termos dos votos do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n.° 81, de 
26 de abril de 2012, registrar os atos de aposentadoria abrigados nos pro-
cessos abaixo identificados:
Processo: nº. tc/510267/2017 – aposentadoria consubstanciada na 
PORTARIA AP nº. 0230 de 20.01.2015, retificada pela PORTARIA RET nº. 
0001 de 02-01-2017, em favor de rosElENE camPos almEida, no cargo 
de delegada de Polícia, classe “b”, lotada na Polícia civil do Estado do Pará;
Processo: nº. tc/521751/2017 – aposentadoria consubstanciada na 
PORTARIA AP nº. 0639 de 23-03-2015, em favor de JOSÉ NAPOLEÃO RESQUE 
dE olivEira, no cargo de Engenheiro, lotado no instituto de terra do Pará;
Processo: nº. tc/533921/2017 – aposentadoria consubstanciada na 
Portaria aP nº. 0102 de 10-01-2017, em favor de domiNgos maZola 
PErEira dE soUsa, no cargo de delegada de Polícia, classe “b”, lotado na 
Polícia civil do Estado do Pará.
ACÓRDÃO N.º 62.554
(Processo TC/508066/2016)
assunto: Prestação de contas do tribUNal dE coNtas dos mUNicÍPios 
do Estado do Pará, relativa aos Exercícios financeiros de 2015 e 2016.
responsável: sebastião cezar leão colares.
relator: conselheiro lUÍs da cUNHa tEiXEira.
acordam os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso i e art. 60 da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, 
julgar regulares as contas de responsabilidade do Sr. SEBASTIÃO CEZAR 
LEÃO COLARES, Ex-Presidente do TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS 
DO ESTADO DO PARÁ, nos valores de R$145.407.423,60(cento e quarenta 
e cinco milhões, quatrocentos e sete mil, quatrocentos e vinte e três reais e 
sessenta centavos) e R$152.014.627,18(cento e cinquenta e dois milhões, 
quatorze mil, seiscentos e vinte e sete reais e dezoito centavos), relativas 
aos Exercícios financeiros de 2015 e 2016, respectivamente, dando-lhe 
plena quitação.
ACÓRDÃO Nº. 62.555
(Processos TC/502507/2020, TC/507360/2018)
assunto: rEformas
requerente: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
relator: conselheiro odiloN iNácio tEiXEira
acordam os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 4º, inciso 
i, da resolução nº. 18.990, de 03/04/2018 e art. 290 do ritcE/Pa c/c o art. 
485, iv, do código de Processo civil, extinguir, sem resolução do mérito, por 
perda de objeto com o consequente arquivamento dos autos, os processos 
abaixo identificados, em virtude do falecimento dos interessados:
Processo tc/502507/2020: reforma consubstanciada na Portaria rE nº. 1548, 
de 26/06/2019, em favor da cabo Pm santana do carmo Pinheiro de sousa;
Processo tc/507360/2018: reforma consubstanciada na Portaria 1481, 
de 02/05/2014, em favor do Cabo Policial Militar (PM) Ivan Soares Rabelo.
ACÓRDÃO N.º 62.556
(Processos TC/013938/2021, TC/014676/2021,
TC/015161/2021, TC/015378/2021, TC/015782/2021 e TC/015790/2021)
assunto: aPosENtadorias
requerente: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
relator: conselheiro odiloN iNácio tEiXEira
acordam os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar nº. 81, de 
26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de aposentadoria, referen-
tes aos processos abaixo identificados:
Processo tc/013938/2021: aposentadoria consubstanciada na Portaria aP n.º 
2197, de 16.09.2020, em favor de ZUlEidE fErrEira moNtEiro, no cargo 
de agente de artes Plráticas, lotada na secretaria de Estado de saúde Pública;
Processo tc/014676/2021: aposentadoria consubstanciada na Portaria aP 
n.º 2286, de 19.09.2020, em favor de raimUNda NoNata saNtos barbosa, 
no cargo de merendeira, lotada na secretaria de Estado de Educação;
Processo tc/015161/2021: aposentadoria consubstanciada na Portaria aP n.º 
2599, de 02.12.2020, em favor de maria do carmo assis da silva, no cargo 
de assistente administrativo, lotada na secretaria de Estado de Educação;
Processo tc/015378/2021: aposentadoria consubstanciada na Portaria aP 
n.º 1104, de 12.08.2020, em favor de raimUNda dE soUsa loPEs, no cargo 
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de agente de Portaria, lotada na secretaria de Estado de saúde Pública;
Processo tc/015782/2021: aposentadoria consubstanciada na Portaria aP 
n.º 2880, de 16.12.2020, em favor de MIGUEL NEGRÃO RIBEIRO, no cargo de 
agente de saúde, lotado na secretaria de Estado de saúde Pública; e
Processo tc/015790/2021: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP n.º 2177, de 15.09.2020, em favor de claricE PaNtoJa PacHEco, na 
função de auxiliar de Nutrição, lotada no Hospital ophir loyola.
ACÓRDÃO N.º 62.557
(Processos n°s TC/512522/2020; TC/512624/2020 e TC/008007/2021)
assunto: admissÕEs dE PEssoal
requerentes:   SECRETRARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO e FUNDAÇÃO 
HosPital dE clÍNicas gasPar viaNa
relator: conselheiro odiloN iNácio tEiXEira
acordam os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 26 
de abril de 2012, deferir os registros dos atos de admissões de servidores 
temporários, abaixo discriminados:
Processos tc/512522/2020 e tc/512624/2020 - FUNDAÇÃO HOSPITAL 
dE clÍNicas gasPar viaNa e JHaK sagica dE vascoNcElos, aNNY 
NaYara barros garcia, fabÍola rosa gUEdEs da rosa, márcia 
cristiNa lEal dE lima, ElZa sara maUÉs PENa, aNa caroliNa tra-
JaNo borgEs dE almEida, rodrigo JÚNior farias da costa, lUcas 
moNtEiro carNEiro, aNNY caroliNE saNtos da silva, romENa da 
rocHa QUarEsma, saNdra sUEli fUrtado goNÇalvEs costa, WE-
mErsom coElHo botElHo, WilmaNN Paiva lEbrEgo, artUr HolaNda 
alvEs, camila viaNNa soUsa, gabriEl costa fUrtado, JosÉ cláU-
dio raUda rEbElo, liliaNa saNtos PEiXoto, lisvaNia da costa Pi-
NHEiro e oHaNNa mUrta cordEl;
Processo tc/008007/2021- SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO e KW-
ZaWaZa rEis silva tEmbÉ.
ACÓRDÃO Nº. 62.558
(Processos TC/535971/2017 e TC/536147/2017)
assunto: PENSÃO CIVIL
requerente: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ.
relator: conselheiro odiloN iNácio tEiXEira
acordam os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 4º, inciso 
i, da resolução n.º 18.990, de 3 de abril de 2018 e art. 290 do ritcE/Pa c/c 
o art.485, iv, do código do Processo civil, extinguir, sem resolução do mérito, 
com consequente arquivamento dos autos, os processos que tratam dos atos 
de Pensão Civil abaixo identificados, considerando, respectivamente, o faleci-
mento e o atingimento da maioridade civil dos beneficiários:
Processo tc/535971/2017: Pensão consubstanciada na Portaria Ps n.º 
0617, de 01.06.2016, em favor de JOÃO NERIS DA SILVA, dependente da 
ex-segurada maria américa de sousa e silva;
Processo tc/536147/2017: Pensão consubstanciada na Portaria Ps 
n.º 3223, de 06.08.2012, em favor de aNa cristiNa fErrEira bibas, 
dependente da ex-segurada margarida ferreira bibas.
ACÓRDÃO N.º 62.559
(Processos TC/505710/2020 e TC/513296/2020)
assunto: PENSÃO CIVIL
requerente: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
relator: conselheiro odiloN iNácio tEiXEira
acordam os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar nº. 81, de 
26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos, referentes aos processos 
abaixo identificados:
Processo tc/505710/2020: concessão de pensão consubstanciada na 
Portaria Ps n. 3369, de 01/11/2018, em favor de Heron victor conceição 
de Araújo Almeida e Henrique Anthony Conceição de Araújo Almeida, filhos 
da ex-segurada, silvana de araújo almeida;
Processo tc/513296/2020: concessão de pensão consubstanciada 
na Portaria Ps n. 1590, de 1/7/2019, em favor de denis cley braga 
gonçalves, companheiro do ex-segurado gutemberg fonseca taveira.
ACÓRDÃO Nº. 62.560
(Processo TC/527840/2010)
assunto: PENSÃO CIVIL
requerente: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
relatora: conselheira rosa EgÍdia crisPiNo calHEiros loPEs
acordam os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento nos 
art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar 
n° 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de Pensão civil 
consubstanciada na Portaria Ps N° 985, de 02/08/2010, em favor de 
amÉlia dos saNtos bEZErra, dependente do ex-segurado Heriberto 
medeiros bezerra.
ACÓRDÃO Nº. 62.561
(Processo TC/536840/2017)
assunto: aPosENtadoria
requerente: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ. 
relatora: conselheira rosa EgÍdia crisPiNo calHEiros loPEs
acordam os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 
34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n° 81 
de 26 de abril de 2012, registrar o ato de aposentadoria consubstanciado 
na Portaria aP nº 0392, de 20/02/2015, em favor de claUdio JosÉ dE 
camPos macHado, no cargo de Economista, classe “a”, lotado secretaria 
de Estado de desenvolvimento agropecuário e de Pesca.

ACÓRDÃO N.º 62.562
(Processo TC/008008/2021)
assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL
requerente: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
relatora: conselheira rosa EgÍdia crisPiNo calHEiros loPEs
acordam os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 34, 
inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 081, de 
26 de abril de 2012, deferir em caráter excepcional o registro do ato de 
Admissão de Servidor Temporário firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO 
DE EDUCAÇÃO e ESTEFANE DE SOUZA REIS TEMBÉ.
ACÓRDÃO N.º 62.563
(Processo TC/512544/2020)
assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL
requerente: FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLÍNICAS 
gasPar viaNa
relatora: conselheira rosa EgÍdia crisPiNo calHEiros loPEs
acordam os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 34, 
inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 081, de 
26 de abril de 2012, deferir os registros dos atos de admissão de servido-
res Temporários firmados entre a FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPI-
tal dE clÍNicas gasPar viaNa - aNa cristiNa saNtos dos saNtos, 
MATEUS MOISES DA SILVA PEREIRA, ELIANE CONCEIÇÃO DA COSTA, ELI-
ZaNE martiNs goNÇalvEs, cElia rEgiNa saNtos EWErtoN, aNdrE 
LUZIANO ALEM DE OLIVEIRA, MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES COELHO, 
lUcirENE batista PiNto, odacY marcElo rocHa foNsEca e raimUN-
do fraNK loPEs dias.
ACÓRDÃO N.º 62.564
(Processo TC/012665/2021)
assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL
requerente: FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ
relatora: conselheira rosa EgÍdia crisPiNo calHEiros loPEs
acordam os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 34, in-
ciso i e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 081, de 26 
de abril de 2012, deferir os registros dos atos de admissão de servidores 
Temporários firmados entre a FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 
do Pará - PaUlo HENriQUE crUZ mEdEiros, rossaNa Paola caval-
caNtE dE olivEira, stEPHaNiE dE WiNdsoN Navarro crUZ, taiaNa 
EmY WataNabE torrEs, taYssa fErNaNda faro dE mEllo gUimara-
Es, tHamYlE moda dE saNtaNa rEZENdE, tUria costa dE soUZa, 
adriaNa soarEs morEira, aliNE carvalHo camPos ribEiro e aNa 
carla dias rodrigUEs.
ACÓRDÃO Nº 62.565
(Processos TC/500332/2017, TC/514563/2017 e TC/533422/2017)
assunto: aPosENtadorias
requerente: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
relator: conselheiro fErNaNdo dE castro ribEiro
acordam os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar nº. 81, de 26 
de abril de 2012, deferir o registro dos atos de aposentadoria, referentes 
aos processos abaixo identificados:
Processo tc/500332/2017 - aposentadoria consubstanciada na Portaria aP 
nº 1271, de 17/07/2013, em favor de lEila cátia costa farias, no cargo 
de Professor classe ii, Nível J, lotada na secretaria de Estado de Educação;
Processo tc514563/2017 - aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP nº 2230, de 22/08/2013, em favor de maria raimUNda dE soUZa 
QUarEsma, no cargo de Professor assistente Pa-a, lotada na secretaria 
de Estado de Educação;
Processo tc/533422/2017 - aposentadoria consubstanciada na Portaria aP n. 
0055 de 01/0//2017, retificada pela PORTARIA RET AP n.3004de 11/09/2018, 
em favor de NaZarE do socorro da silva cardoso, no cargo de delegada 
de Polícia, classe “b” lotada na Polícia civil do Estado do Pará.
ACÓRDÃO N.º 62.566
(Processos TC/505153/2015, TC/519384/2015 e TC/522741/2013)
assunto: rEformas
requerente: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
relator: conselheiro fernando de castro ribeiro
acordam os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar nº. 81, de 26 
de abril de 2012, deferir os registros dos Atos abaixo identificados:
Processo tc/505153/2015 – reforma consubstanciada na Portaria 
nº. 221, de 02.01.2012, em favor do cabo Pm ailtoN PiNto martiNs, 
pertencente ao efetivo do 20° Batalhão de Polícia Militar do Pará (Belém);
Processo tc/519384/2015 – reforma consubstanciada na Portaria rE nº. 
1.173, de 04.04.2014, em favor do cabo Pm migUEl barbosa silva filHo, 
pertencente ao efetivo do 4º Batalhão de Polícia Militar do Pará (Marabá);
 Processo tc/522741/2013 – reforma consubstanciada na Portaria nº. 
3675, de 21.09.2012, em favor do cabo Pm fEm maria fraNcilENE dE 
soUsa, pertencente ao efetivo do batalhão de Polícia militar administrativa 
do Pará (Belém).
ACÓRDÃO N.º 62.567
(Processos TC/510710/2020, TC/510811/2020, TC/510877/2020 
e TC/510913/2020)
assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL
requerente:  sEcrEtaria dE Estado dE mEio ambiENtE E sUstENtabilidadE
relator: conselheiro fErNaNdo dE castro ribEiro
acordam os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
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inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 
26 de abril de 2012:
1) Deferir, em caráter excepcional, o registro dos Atos de Admissão de 
Servidores Temporários firmados entre a SECRETARIA DE ESTADO DE 
mEio ambiENtE E sUstENtabilidadE – lEoNtiNa dE cássia coElHo 
gUEdEs albUQUErQUE, lEticia abrEU da silva, bErNardo clEo 
PiNto dE aviZ, maria JaNiElE dE mENEZEs albUQUErQUE, clEfEa 
corrEa PacHEco, lEiliaNE adriaNa sá araÚJo, irviN aUgUsto da 
silva costa, bENJamiN dE soUZa brito,  aNtoNio lEitE da silva, 
JUNior viNiciUs mEdEiros fErrEira, aNa PaUla dE almEida ribEi-
ro, davi goNÇalvEs PiNto, aNNa KarYNE costa rEgo, aNdrE soUsa 
dos saNtos, marilENE olga dos saNtos silva, PaUla fraNcYNEtH 
NascimENto silva, JÉssica saraiva da costa, taNia dos saNtos 
da silva, igor do valE goNcalvEs, vErÍssimo cEsar soUsa da sil-
va, NEY lEoNardo silva soarEs, rENata baliEiro loPEs, aNa PaUla 
moNtEiro alENcar, silvio mElo soUZa JUNior, HErNaN sEQUEira 
barraNtEs, aNa PaUla silva fErNaNdEs, Nilcia maria moNtEiro 
dos saNtos, JosÉ tEotoNio barbalHo NEto, roNEX saNtos dE JE-
sUs, gabriEl PalHEta costa, lYEgE viEira da coNCEIÇÃO, ANDREIA 
lUciaNa martiNs saldaNHa, JEffErsoN salvador lima PadilHa da 
silva, aNa PaUla magNo do amaral, claUdio HaYdEmar dE oli-
vEira ramos, roNald WHENdErsoN ribEiro da costa, dEYsE Jac-
QUELINE DA PAIXÃO MALCHER, ANA CLAUDIA MORAES E SILVA, LILIAN 
CONCEIÇÃO TAVARES e DENIS DE PINHO SOUSA; e
2) Recomendar à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilida-
de para que realize concurso público para regularização da questão de pes-
soal do órgão, levando em consideração as restrições de caráter sanitário 
impostas pela ocorrência da Pandemia da covid-19.
ACÓRDÃO Nº. 62.568
(Processos nºs. TC/533535/2017 e TC/544204/2019)
assunto: rEformas
requerente: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ.
relator: conselheiro fErNaNdo dE castro ribEiro
acordam os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 4º, inciso i, da resolução 18.990/2018, de 3 de abril de 2018 e art. 
290 do ritcE/Pa c/c o art. 485, iv, do código de Processo civil, extinguir, 
sem resolução do mérito, com o sequente arquivamento dos autos, os 
processos que tratam dos atos abaixo discriminados, em virtude do faleci-
mento dos interessados:
Processo tc/533535/2017– reforma consubstanciada na Portaria rE 
n° 1372, de 21/11/2016, em favor do sUbtENENtE Pm rr Haroldo 
aNdradE soUZa, pertencente ao quadro de inativos da corporação;
Processo tc/544204/2019– reforma consubstanciada na Portaria rE n° 
1652, de 02/08/2010, em favor de cb/Pm fEm HElENa do socorro 
rodrigUEs dE almEida, pertencente ao 3° batalhão de Polícia militar - 
3º BPM/PA (Santarém).
ACÓRDÃO N.º 62.569
(Processo TC/513195/2015)
assunto: rEforma
requerente: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
relator: conselheiro fErNaNdo dE castro ribEiro
acordam os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35. da lei complementar nº. 81, de 26 
de abril de 2012, deferir o registro do ato de reforma consubstanciado na 
PORTARIA RE n. 0501, de 02/01/2008 e retificada pela PORTARIA ALT RE n. 
2340, de 09/09/2014, em favor do cabo Pm rivaldo dE olivEira silva, 
pertencente ao efetivo do ciEPas da Polícia militar do Estado do Pará.
ACÓRDÃO Nº. 62.570
(Processos TC/501097/2010, TC/505702/2010,
TC/512377/2010, TC/523930/2010 e TC/526247/2010)
assunto: PENsÕEs civis
requerente:     INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
Proposta de decisão: conselheiro substituto JUlival silva rocHa
formalizador da decisão:      Conselheiro ODILON INÁCIO TEIXEIRA (§ 3º 
do art. 191 do Regimento Interno).
acordam os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar nº. 
81, de 26 de abril de 2012, deferir os registros dos atos abaixo identificados:
Processo tc/501097/2010 - Pensão civil consubstanciado na Portaria 
Ps nº. 481, de 03-08-2009, em favor de maria bENEdita dos saNtos 
torrEs, dependente do ex- segurado luiz antônio de freitas torres;
Processo tc/505702/2010 - Pensão civil consubstanciado na Portaria 
PS nº. 1297, de 03-11-2009, retificadas pela PORTARIA RET PS N. 2483 
de 18.09.2013, em favor de clEidE maciEl diNiZ, dependente do ex- 
segurado antônio siqueira diniz;
Processo tc/512377/2010 - Pensão civil consubstanciado na Portaria 
Ps nº. 0122, de 02-02-2009, em favor de HErmEliNo almEriNdo 
rodrigUEs, dependente da ex- segurada Enereide moraes rodrigues;
Processo tc/523930/2010 - Pensão civil consubstanciado Portaria Ps nº. 
1143, de 01-10-2009, em favor de aNdrÉa maria fErrEira sardiNHa 
lima, dependente do ex- segurado Paulo sérgio matos Pereira lima e;
Processo tc/526247/2010 - Pensão civil consubstanciado Portaria Ps 
nº. 1170, de 01-10-2009, em favor de dUlcEliNa martiNs dos saNtos, 
dependente do ex- segurado Paulo martins dos santos.

ACÓRDÃO Nº. 62.571
(Processos TC/512740/2017, TC/522040/2017, TC/533965/2017, 
TC/536125/2017)
assunto: aPosENtadorias
requerente: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
Proposta de decisão: conselheiro substituto JUlival silva rocHa
formalizadora da decisão: conselheira rosa EgÍdia crisPiNo calHEi-
ROS LOPES (§ 3º do art. 191 do Regimento Interno)
acordam os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar 
nº. 81, de 26 de abril de 2012, deferir os registros dos atos de aposenta-
dorias, referentes aos processos abaixo identificados:
Processo tc/512740/2017: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP nº. 1.197, de 13/06/2013, em favor de iraNdiNa dos saNtos 
barros, no cargo de Professor assistente Pa-a, lotada na secretaria de 
Estado de Educação;
Processo tc/522040/2017: aposentadoria consubstanciada na Portaria aP 
nº. 0492, de 02/03/2015, em favor de ROSÂNGELA BRANDÃO MONTEIRO, no 
cargo de médico, lotada na secretaria de Estado de saúde Pública;
Processo tc/533965/2017: aposentadoria consubstanciada na Portaria aP 
nº. 0470, de 20/04/2017, em favor de aladim gomEs lamEira, no cargo de 
Professor adjunto iv – 40 horas, lotado na Universidade do Estado do Pará;
Processo tc/536125/2017: aposentadoria consubstanciada na Portaria aP 
nº. 2.460, de 22/10/2014, em favor de alcEbiadEs cravEiro, no cargo 
de Professor classe ii, Nível K, lotado na secretaria de Estado de Educação.
ACÓRDÃO Nº. 62.572
(Processos nºs. TC/545728/2019; TC/546786/2019 e TC/547814/2019)
assunto: REFORMAS - REVERSÃO AO SERVIÇO ATIVO
requerente: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
Proposta de decisão: conselheiro substituto JUlival silva rocHa
formalizador da decisão:    conselheiro fErNaNdo dE castro ribEiro 
(Art.191, § 3º, do Regimento Interno)
acordam os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
nos art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar 
n° 81, de 26 de abril de 2012, deferir os registros dos atos de reversão de 
reforma ao serviço ativo, abaixo discriminados:
Processo tc/545728/2019– reversão de reforma ao serviço ativo 
consubstanciada na Portaria rEv nº. 541, de 03/05/2016, em favor do 
cabo bm alEssaNdro dE JEsUs ramos da silva;
Processo tc/546786/2019 – reversão de reforma ao serviço ativo 
consubstanciada na Portaria rEv n. 812, de 06/05/2015, em favor de 
sd Pm EvEraldo da silva fErrEira;
Processo tc/547814/2019– reversão de reforma ao serviço ativo 
consubstanciada na Portaria rEv n. 2513, de 16/09/2013, em favor de 
cabo Pm rUbENs moraEs valENtE.
ACÓRDÃO Nº. 62573
(Processos TC/502628/2018 e TC/507406/2018)
assunto:       rEforma
requerente:     INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
Proposta de decisão: conselheiro substituto JUlival silva rocHa
formalizador da decisão: conselheiro ciPriaNo sabiNo dE olivEira JU-
NIOR (§ 3º do art. 191do Regimento Interno).
acordam os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos das Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar nº. 
81, de 26 de abril de 2012, deferir os registros dos atos abaixo identificados:
Processo tc/502628/2018: reforma consubstanciado na Portaria n° 0903, 
de 18.9.2017, em favor do cabo Pm renato favacho da silva, pertencente ao 
Efetivo da 3ª. Companhia Independente de Polícia Militar (Vigia)
Processo tc/507406/2018: reforma consubstanciado na Portaria n° 
0494, de 19.7.2017, em favor do subtenente Pm izomar mendes sena, 
pertencente à reserva remunerada Pm/Pa.
ACÓRDÃO Nº. 62.574
(Processos TC/013914/2021, TC/013940/2021 e TC/014465/2021)
assunto: aPosENtadorias
requerente:     INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
Proposta de decisão: conselheiro substituto JUlival silva rocHa
formalizador da decisão:    Conselheiro LUÍS DA CUNHA TEIXEIRA (§ 3º do 
art. 191 do Regimento Interno).
acordam os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar nº. 
81, de 26 de abril de 2012, deferir os registros dos atos abaixo identificados:
Processo tc/013914/2021 - aposentadoria consubstanciada na Portaria aP nº 
0579, de 16/03/2015, em favor de argENtiNa PatrÍcia rEZENdE malato, no 
cargo de Escrevente datilógrafo, ref. iii, lotada na secretaria de Estado de Educação;
Processo tc/013940/2021 - aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP nº 678, de 06/03/2020, em favor de HElENa maria tavarEs barros, 
na função de agente de serviços complementares, lotada na fundação de 
atendimento socioeducativo do Pará;
Processo tc/014465/2021 - aposentadoria consubstanciada na Portaria aP 
nº 080, de 06/01/2020, em favor de JULIANA MAGALHÃES DE SOUSA, na 
função de servente, referência i, lotada na secretaria de Estado de Educação.
ACÓRDÃO Nº. 62.575
(Processo TC/502960/2020)
assunto: PENSÃO CIVIL
requerente: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
Proposta de decisão: conselheira substituta milENE dias da cUNHa
formalizador da decisão:  Conselheiro ODILON INÁCIO TEIXEIRA (Art. 
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191, § 3º do Regimento Interno).
acordam os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da Proposta de decisão da relatora, com 
fundamento no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei 
complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de 
Pensão civil consubstanciada na Portaria Ps nº 895, de 02/10/2017, em 
favor de lUcivaldo PEdro dE aNdradE, dependente da ex-segurada 
izabelina oliveira de andrade.
ACÓRDÃO N.º 62.576
(Processos TC/509369/2015 e TC/509370/2015)
assunto: aPosENtadorias
requerente: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
Proposta de decisão: conselheira substituta milENE dias da cUNHa
formalizadora da decisão: conselheira rosa EgÍdia crisPiNo calHEi-
ROS LOPES (§ 3º do art. 191 do Regimento Interno).
acordam os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão da relatora, com fundamento 
no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar 
nº. 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de aposentado-
ria, referentes aos processos abaixo identificados:
Processo tc/509369/2015: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP n.º 3204, de 02.08.2012, em favor de daviNa farias dE araÚJo 
sEtUbal, no cargo de Professor classe ii – Nível c, lotada na secretaria 
de Estado de Educação; e
Processo tc/509370/2015: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP n.º 1696, de 16.07.2013, em favor de stEla dias barroso, no cargo 
de Professor assistente Pa-a, lotada na secretaria de Estado de Educação.
ACÓRDÃO Nº. 62.577
(Processos TC/004537/2021 e TC/ 531530/2019)
assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL
requerente:       baNco do Estado do Pará
Proposta de decisão: conselheira substituta milENE dias da cUNHa
formalizador da decisão: conselheiro fErNaNdo dE castro ribEiro, 
(Art. 191, §3º do Regimento Interno)
acordam os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão da relatora, com fundamen-
to no art. 34, inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar 
nº. 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de admissão 
de pessoal em favor de tatiaNa cHristE PossidoNio dE lacErda, 
lUciaNa moUra, adaNs mota dE almEida, sHEila fraNco ribEiro, 
clEmilsom costa saraiva, KariNa mENdEs dE sENa, JEffErsoN sil-
va boccHio, NEUrisvaN PErEira fEitosa, lEaNdro aQUiNo costa 
castro , tHiago rodrigo barros dE castilHo, marcElo PErEira 
ramalHo, aNtoNio maria clarEtt PErEira sEgUNdo, giliardE JosÉ 
da costa, viviaN araÚJo PErEira carNEiro, sUZY HElEN siQUEi-
ro maia, lUaNY PErEira NEgrEiros,brENo dE JEsUs alvEs PErEira, 
JEssica bENtEs girard, arliNdo tavarEs dE soUZa JUNior e EdU-
ardo EmaNUEl soUsa dE soUZa, aprovados no concurso Público nº 
001/2018, realizado pelo banco Estado do Pará.
ACÓRDÃO Nº. 62.578
(Processos TC/ 006255/2021, TC/ 006265/2021)
assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL
requerente: FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ
Proposta de decisão: conselheira substituta milENE dias da cUNHa
formalizador da decisão: conselheiro ciPriaNo sabiNo dE olivEira JU-
NIOR (§ 3º do art. 191 do Regimento Interno)
acordam os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão da relatora, com fundamento 
no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar 
nº. 81, de 26 de abril de 2012:
1) Deferir o registro dos atos de admissão de servidores temporários fir-
mados entre a FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ – 
aNa claUdia mENdEs mEirElEs, aNa PaUla amorim da silva, aNa 
PaUla dos saNtos dE araÚJo, aNNa dEbora frEitas araÚJo, aNNa 
tHalita dE soUZa cardoso, brENda crYstiNE da rocHa cardoso, 
caroliNE fraNco fErrEira dE alENcar, cHristiaNE laÍs dE soUsa 
saNtaNa, cilENY taPaJÓs tavarEs, clENilda lamardUcE Jardim da 
costa, marcos mUrilo gama ortiZ mENEZEs, mariaNa diNiZ araÚ-
Jo, marilia PottEr dE carvalHo bEZErra; mira Nabil said, mUrilo 
silva da costa, mYriam rUtH da silva magalHaEs, Natalia rocHa 
dE agUiar, Natalia rodrigUEs EUgENio, Nicola olivEira oliva e 
PatricK farias loPEs.
2) Recomendar à FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ 
para que, em futuras admissões, proceda ao encaminhamento de toda a 
documentação pertinente, listada nos arts. 112 e 114 do regimento interno 
deste Tribunal (Ato n.º 63/2012) e na Resolução TCE/PA n.º 19.070/2018.
ACÓRDÃO N.º 62.579
(Processo TC/513419/2016)
assunto: Prestação de contas do convênio sEctEt nº 006/2015
responsável/interessado:     mElQUEsEdEQUE da silva sodrÉ e asso-
CIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Proposta de decisão: conselheira substituta milENE dias da cUNHa
formalizador da decisão:  Conselheiro LUÍS DA CUNHA TEIXEIRA (Art. 
191, §3º, do Regimento Interno)
acordam os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos da Proposta de decisão da relatora, com funda-
mento nos artigos 56, inciso i, e 60 da lei complementar n.° 81, de 26 de 
abril de 2012, julgar regulares as contas de responsabilidade do sr. mEl-
QUESEDEQUE DA SILVA SODRÉ (CPF: 409.967.272-72), Ex-Presidente da 
Associação de Desenvolvimento Social, no valor de R$-97.040,00 (noventa 
e sete mil e quarenta reais), e dar-lhe plena quitação.

ACÓRDÃO Nº. 62.580
(Processo TC/013916/2021, TC/014869/2021, TC/014936/2021,
TC/015065/2021, TC/015159/2021 e TC/015376/2021)
assunto: aPosENtadorias
requerente: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
Proposta de decisão: conselheiro substituto daNiEl mEllo
formalizador da decisão: Conselheiro ODILON INÁCIO TEIXEIRA (§ 3º do 
art. 191 do Regimento Interno)
acordam os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento no 
art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar nº. 
81, de 26 de abril de 2012, deferir os registros dos Atos abaixo identificados:
Processo tc/013916/2021: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP nº 0689, de 25.03.2014, em favor de fElicia PoNtEs dE olivEira 
cardoso, no cargo de servente, referência i, lotada na secretaria de 
Estado de Educação;
Processo tc/014869/2021: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP n.º 1.597, de 10.08.2020, em favor de tErEZiNHa dE olivEira 
cavalcaNtE, na função de agente administrativa, lotada na secretaria de 
Estado de Educação;
Processo tc/014936/2021: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP n.º 644, de 03.03.2020, em favor de raimUNda dE NaZarE carvalHo 
rodrigUEs, na função agente de artes Práticas, lotada na secretaria de 
Estado de Educação;
Processo tc/015065/2021: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
aP n.º 603, de 20.02.2020, em favor de aNa maria mElo da cUNHa, na 
função de Escrevente datilógrafo, referência iii, lotada na secretaria de 
Estado de Educação;
Processo tc/015159/2021: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
n.º 1.607, de 13.07.2020, em favor de EvaNilda da graÇa da silva E 
silva, na função de Escrevente datilógrafa, ref. iii, lotada na secretaria 
de Estado de Educação;
Processo tc/015376/2021: aposentadoria consubstanciada na Portaria 
n.º 2.090, de 03.09.2020, em favor de maria das graÇas abrEU 
marQUEs, na função de servente, lotada na secretaria de Estado de 
Educação;
ACÓRDÃO N.º 62.581
(Processos TC/525878/2010 e TC/527910/2010)
assunto: PENSÃO CIVIL
requerente: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
Proposta de decisão: conselheiro substituto daNiEl mEllo
formalizadora da decisão: conselheira rosa EgÍdia crisPiNo calHEi-
ROS LOPES (Art.191, § 3º, do Regimento Interno)
acordam os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n° 
81, de 26 de abril de 2012, registrar os atos abaixo discriminados:
Processo tc/525878/2010 – Pensão civil consubstanciada na Portaria 
Ps nº 1519, de 02/08/2010, em favor de clara NErY PacHEco gUErra, 
dependente do ex-segurado claudio de almeida guedes;
Processo tc/527910/2010– Pensão civil consubstanciada na Portaria nº 
712, de 01/07/2010, em favor de NEidE da silva mENdEs, dependente 
do ex-segurado samuel mendes.
ACÓRDÃO N.º 62.582
(Processos TC/006256/2021, TC/006266/2021, TC/006276/2021, 
TC/012659/2021, TC/012660/2021, TC/012670/2021)
assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL
requerente: FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ
Proposta de decisão: conselheiro substituto daNiEl mElo
formalizador da decisão: Conselheiro FERNANDO DE CASTRO RIBEIRO (§ 
3º do art. 191 do Regimento Interno)
acordam os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, por 
maioria, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento no 
art. 34, inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 
81, de 26 de abril de 2012, deferir, em caráter excepcional, o registro dos 
atos de admissão de servidores temporários firmados entre a FUNDAÇÃO 
saNta casa dE misEricÓrdia do Pará – cYbEllE marQUEs dE aviZ, 
daNiEllY do valE PErEira, dEisiaNE da silva mEsQUita, EdiNa-
mar da silva lima, ElciaNE mENdoNca dos saNtos, EliaNE moUra 
da silva, ElisaNgEla dE soUZa cavalcaNtE, EvErtoN cUNHa NEr, 
fabio da costa fErrEira, Hirla bEatriZ silva barros, PriscYla 
NaYara calviNHo silva, rafaEl JosE romEro garcia, railaNa dEi-
sE da foNsEca PEiXoto carvalHo, robErto silva almEida JUNior, 
rodrigo dos saNtos NogUEira, sUsaN carolliNi silva olivEira, 
tHiago WilsoN PiNto araÚJo, vitoria araÚJo arroYo, alEssaNdra 
dE la rocQUE barros olivEira, adriaN JorgE dE olivEira alvEs, 
maria mErcEdEs lobo miraNda, maria oliba morEira PiNto, ma-
ria sUElY da costa fErrEira, mariElY silva dE carvalHo, marlY 
PiNto dE mElo, marY brito soUZa, maUro tavarEs da costa, maX 
PErEira mElo, mEirivaN viaNa soarEs, micHElE dos saNtos car-
doso, diaNa socorro olivEira morEira, EdilENE carrEra PiNto 
batalHa, EdNEi loPEs tEiXEira marialva, EliaNE sHEila alvEs bE-
ZErra, EliElsoN PiNHEiro, EltoN cUNHa NEri, EmaNUEllE cordovil 
DE BRITO, GILSON LEITÃO CARDOSO, GLAUCE KELLY RIBEIRO DE SOUZA, 
JimmY da cUNHa NascimENto, JosiElEm gUimaraEs moraEs PiNto, 
JUliaNa lisboa martiNs, KEllY fErNaNda ramos dE soUZa, lEo-
Nardo JosE alHo brito, lEvi caldEira frEitas, lUZimar corrEa 
LEÃO, MANOELA CABRAL MARTINS, MARCELO ROBERTO ALMEIDA DE JE-
sUs, maria clEidE NascimENto da silva, maria do socorro soUsa 
PEiXoto e altair diNiZ da silva.
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ACÓRDÃO N.º 62.583
(Processos TC/505055/2012 e TC/518512/2012)
assunto: rEformas
requerente: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
Proposta de decisão:  conselheiro substituto daNiEl mEllo
formalizador da decisão:   conselheiro ciPriaNo sabiNo dE olivEira 
JÚNIOR (§ 3º do art. 191 do Regimento)
acordam os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 4º, inciso ii, da resolução n.º 18.990, de 3 de abril de 2018 e art. 
290 do ritcE/Pa c/c o art.485, iv, do código do Processo civil, extinguir, 
sem resolução do mérito, por superveniente perda de objeto em virtude do 
falecimento dos beneficiários, com o consequente arquivamento, os Atos 
abaixo identificados:
Processo tc/505055/2012 – reforma consubstanciada na Portaria 
nº. 1678, de 27.10.2011, em favor do coronel Qobm PEdro dE abrEU 
costa, pertencente ao efetivo do Quartel do comando geral do corpo de 
bombeiros militar do Pará;
Processo tc/518512/2012– reforma consubstanciada na Portaria nº. 
4162, de 16.12.2010, em favor do major QoPm robErto rodrigUEs 
dos saNtos, pertencente ao efetivo do Qcg;
ACÓRDÃO Nº. 62.584
(Processo TC/006247/2021)
assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL
requerente: baNco do Estado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro substituto daNiEl mEllo
formalizador da decisão: Conselheiro LUÍS DA CUNHA TEIXEIRA (§3º DO 
Art. 191 do Regimento Interno)
acordam os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da Proposta de decisão do relator, com 
fundamento no art. 34, inciso i e 35 da lei complementar n° 81, de 26 de 
abril de 2012, deferir o registro dos atos de nomeações em favor de stEfa-
NiE KElEm soUZa costa, fErNaNdo rodrigUEs dE soUsa, larYssa 
dE soUZa gomEs, cElso dE araUJo colarEs, EmaNEl vagNEr mo-
DESTO GUIMARÃES, DORIELTON NUNES BARBOSA, JHONATHAN MIRANDA 
do carmo, JUcilEia silva do NascimENto, tHiago cristo mariNHo 
dE soUZa e KlEYsE costa vaZ saNtaNa Prado, aprovados  no con-
curso Público n° 001/2018, realizado pelo baNco do Estado do Pará.
ACÓRDÃO N.º 62.585
(Processos TC/500150/2017; TC/500252/2017; TC/511860/2017;
TC/513094/2017; TC/523495/2017 e TC/537139/2017)
assunto: aPosENtadorias
requerente: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
Proposta de decisão: conselheiro substituto Edvaldo fErNaNdEs dE soUZa
formalizador da decisão: Conselheiro ODILON INÁCIO TEIXEIRA (Art.191, 
§ 3º, do Regimento Interno)
acordam os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unanime-
mente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento no art. 
34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar n° 81, de 26 de 
abril de 2012, registrar os atos de aposentadorias, abaixo discriminados:
Processo tc/500150/2017 – Portaria aP n° 1.352, de 25/06/2013, em 
favor de rUtE maria colarEs ramos, no cargo de Professor classe ii, 
Nível K, lotada na secretaria de Estado de Educação;
Processo tc/500252/2017– Portaria aP nº 3876, de 16/10/2012, em 
favor de maria do carmo viEira dE fraNÇa, no cargo de Professor 
colaborador Nível superior, lotada na secretaria de Estado de Educação;
Processo tc/511860/2017– Portaria aP nº 1321, de 19/06/2013, em 
favor de JOÃO BATISTA PENAFORT DA SILVA, no cargo de Professor Classe 
ii, Nível l, lotado na secretaria de Estado de Educação;
Processo tc/513094/2017– Portaria aP nº 726, de 22/04/2015, em 
favor de HElENa do socorro loPEs da silva, no cargo de Professor 
classe Especial Nível superior, Nível i assistente Pa-a, lotado na secretaria 
de Estado de Educação;
Processo tc/523495/2017– Portaria aP nº 0842, de 14/05/2013, em 
favor rEgiNa lÚcia da foNsEca saNta brigida, no cargo de Professor 
classe Especial, Nível i, lotada na secretaria de Estado de Educação;
Processo tc/537139/2017– Portaria aP nº 1026, de 17/02/2012, em 
favor de maria cristiNa dE soUZa lima, no cargo de Professor classe 
Especial, Nível i, lotada na secretaria de Estado de Educação.
ACÓRDÃO Nº. 62.586
(Processos TC/505753/2020, TC/508263/2020, TC/513365/2020,
TC/516933/2017 e TC/528138/2017)
assunto: PENsÕEs civis
requerente: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
Proposta de decisão: conselheiro substituto Edvaldo fErNaNdEs dE soUZa
formalizadora da decisão: conselheira rosa EgÍdia crisPiNo calHEi-
ROS LOPES (Art. 191, § 3º do Regimento Interno).
acordam os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar 
nº. 81, de 26 de abril de 2012, deferir os registros dos atos de Pensão civil 
abaixo discriminados:
Processo tc/505753/2020 – Pensão civil consubstanciada na Portaria 
Ps nº 3120, de 01/10/2018, em favor de maria aNtoNia PErEira da 
silva e sarvia damirEs da silva cHavEs, dependente do ex-segurado 
Jessivaldo souza da costa chaves;
Processo tc/508263/2020 – Pensão civil consubstanciada na Portaria Ps 
nº 2152, de 12/08/2019, em favor de EZomar da silva lima, dependente 
da ex-segurada antonia Eliene de Jesus carneiro costa;
Processo tc/513365/2020 – Pensão civil consubstanciada na Portaria Ps 
nº 1999, de 21/08/2019, em favor de EdmilsoN moNtEiro marialva, 
dependente da ex-segurada Orfila Iracema Raiol Marialva;

Processo tc/516933/2017 – Pensão civil consubstanciada na Portaria 
PS nº 1986, de 01/12/2015, em favor de MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA 
PErEs, dependente do ex-segurado milton dos santos Peres;
Processo tc/528138/2017 – Pensão civil consubstanciada na Portaria 
Ps nº 0507, de 26/04/2016, em favor de HElENa lUcia fortUNato dos 
saNtos, dependente do ex-segurado Wilson alves dos santos.
ACÓRDÃO N.º 62.587
(Processo TC/004539/2021)
assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL
requerente: baNco do Estado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro substituto Edvaldo fErNaNdEs dE soUZa
formalizador da decisão:      conselheiro fErNaNdo dE castro ribEiro 
(§ 3º do art. 191 do Regimento Interno)
acordam os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, 
por unanimidade, nos termos da proposta de decisão do relator, com 
fundamento no art. 189, ii, “b” do ritcE/Pa, determinar a extinção do 
feito sem resolução do mérito, com o consequente arquivamento dos 
autos, tendo em vista o mesmo possuir objeto idêntico ao Processo 
tc/004538/2021, já apreciado por esta corte de contas, mediante 
ACÓRDÃO nº 62.216, de 27/10/2021.
ACÓRDÃO Nº. 62.588
(Processo TC/529334/2017)
assunto: aPosENtadoria
requerente: assEmblEia lEgislativa do Estado Pará
Proposta de decisão: conselheiro substituto Edvaldo fErNaNdEs dE soUZa
formalizador da decisão:  conselheiro ciPriaNo sabiNo dE olivEira JUNior 
(Art. 191, §3º, do RITCE-PA)
acordam os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
nos art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar 
n° 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de aposentadoria 
consubstanciado no decreto nº 2060, de 10/07/2017, em favor de rosa 
maria bUENaNo NUNEs, no cargo de assessor técnico – código e Nível 
Pl.al.102, do quadro efetivo da assembleia legislativa do Estado do Pará.
ACÓRDÃO Nº. 62.589
(Processo TC/505935/2020)
assunto: PENSÃO CIVIL
requerente: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
Proposta de decisão: conselheira substituta milENE dias da cUNHa
formalizador da decisão:  Conselheiro ODILON INÁCIO TEIXEIRA (Art. 
191, § 3º do Regimento Interno).
acordam os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão da relatora, com fundamen-
to no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar 
nº. 81, de 26 de abril de 2012:
i - deferir o registro do ato de Pensão civil consubstanciada na Portaria Ps 
nº 3515, de 27/11/2018, em favor de maria lUcia iPiraNga dE olivEira, 
dependente do ex-segurado raimundo alexandre de oliveira filho;
II – Recomenda ao IGEPREV que retifique, por meio de apostilamento, a 
data de óbito do ex-segurado para 20/05/2018.
ACÓRDÃO N.º 62.590
(Processo TC/036539/2020)
assunto: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
recorrente:  saNdoval bittENcoUrt dE olivEira NEto, ex-superin-
tendente do sistema Penitenciário do Estado do Pará.
Decisão Recorrida: ACÓRDÃO n.º 60.278, de 18/02/2020.
Proposta de decisão: conselheiro substituto Edvaldo fErNaNdEs dE soUZa
formalizador da decisão: Conselheiro LUÍS DA CUNHA TEIXEIRA (§ 3º do 
Art. 191 do Regimento Interno)
acordam os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 1º, inciso XX, do ato 63, de 17/12/2012, do ritcE/Pa, conhecer 
e dar provimento parcial ao recurso de reconsideração interposto pelo 
sr. saNdoval bittENcoUrt dE olivEira NEto, ex-superintendente do 
Sistema Penitenciário do Estado do Pará, a fim de tornar insubsistente a 
multa aplicada ao recorrente, face à ocorrência da prescrição da pretensão 
punitiva, mantendo-se incólume os demais termos da decisão recorrida.
RESOLUÇÃO Nº. 19.355
(Processo TC/012989/2021)
assunto: relatório de gestão fiscal – rgf, da assembleia legislativa do 
Estado do Pará - alEPa, relativo ao 2º quadrimestre de 2021.
relator: conselheiro odiloN iNácio tEiXEira
rEsolvEm os conselheiros do tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no artigo 131, 
inciso ii, do regimento interno deste tribunal c/c a alínea “b” do art. 10 da 
resolução nº 17.659/2009 desta corte de contas:
1) Emitir alerta dirigido à Assembleia Legislativa do Estado do Pará, na 
pessoa do seu presidente, Exmo. deputado Estadual sr. francisco das cha-
gas silva melo filho, em razão de ter excedido o percentual de que trata 
o art. 59, §1º, inciso ii da lei complementar nº 101, de 4/05/2000 - lei 
de responsabilidade fiscal com adoção das vedações contidas no art. 22, 
parágrafo único da lei de responsabilidade fiscal;
2) Citar o Exmo. Deputado Estadual Sr. Francisco das Chagas Silva Melo 
Filho, para que, no prazo de 15 (quinze) dias a partir do recebimento desta, 
apresente defesa ou justificativa.

Protocolo: 781750
Instrumento Substitutivo de Contrato
Nota de Empenho da despesa: 2022NE00444
valor: r$ 618.750,00
data de Emissão: 06/04/2022
objeto: contratação de inscrições em cursos online, no formato ao vivo, 
para implementar o Plano de Educação coorporativa do tcE/Pa.
orçamento: Programa de trabalho: 01032145585720000
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Natureza da despesa: 33903900
fonte do recurso: 0101000000
contratada: Editora fórum ltda
cNPJ: 41.769.803/0001-92
Endereço: rua Paulo ribeiro bastos, 211 – Jardim atlântico cEP: 31.710-
430 – bH/mg.
ordenadora: conselheira lourdes lima

Protocolo: 783911
..

MINISTÉRIO PÚBLICO
.

..

MINISTÉRIO PÚBLICO DE 
CONTAS DO ESTADO DO PARÁ

.

.

PORTARIA
.

PORTARIA N° 020/2022/SGCC/DACC/MPC/PA
Designa servidores para atuarem como fiscais do Acordo de Cooperação Nº 01/2016.
o Procurador-geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que a fiscalização e execução dos contratos administrati-
vos deve ser acompanhada por representante da administração especial-
mente designado, a teor do que dispõe o art. 67 §§ 1° e 2°, da lei federal 
n° 8.666/93.
rEsolvE:
Art. 1º Designar os servidores como fiscais do Acordo de Cooperação Nº 01/2016:
fiscal titular: bárbara Pinheiro amanajás, matrícula nº 200259;
fiscal substituto: bruno antony dantas de veiga cabral, matrícula nº 200241;
Partícipes: tribunal de contas do Estado do Pará – tribunal de contas do 
Estado do Pará.
Objeto: Estabelecer cooperação educacional, técnica e científica, bem 
como compartilhamento de custos entre os convenentes, para o inves-
timento e o desenvolvimento de ações educacionais, práticas e soluções 
em tecnologia da informação, aquisição de acervo técnico e de informa-
ção, estudos, pesquisas e ações direcionadas à capacitação de servidores, 
membros e gestores públicos.
Art. 2º Essa PORTARIA integra o Processo Administrativo Eletrônico (PAE) 
Nº 2020/215681.
Art. 3º São atribuições do fiscal, além de outras eventualmente especifica-
das em lei, contrato ou instrumento congênere:
a. monitorar e acompanhar a conformidade física e financeira durante a vi-
gência do instrumento, além da avaliação da execução física e dos resultados;
b. operacionalizar a execução do objeto;
c. acompanhar, fiscalizar e avaliar, sistematicamente, a execução do objeto 
deste acordo de cooperação;
d. anotar, em processo específico, quando autuado para esse fim, todas as 
ocorrências relativas à execução do objeto;
e. registrar e informar ao gestor as atividades desempenhadas e todas as 
pendências constatadas na execução do acordo;
f. submeter ao gestor a manifestação de prorrogação sobre a execução/
entrega do Plano de trabalho com vistas à deliberação do Procurador-geral 
de contas;
g. propor ao gestor, na hipótese de descumprimento do acordo de co-
operação, a aplicação de sanções ao partícipe de acordo com as regras 
estabelecidas no acordo.
Art. 4º As determinações que ultrapassem as atribuições do fiscal deverão 
ser solicitadas à secretaria do mPc/Pa, em tempo hábil, para a adoção dos 
procedimentos necessários com vista ao estrito cumprimento da execução 
do acordo de cooperação.
Art. 5º As atribuições do fiscal serão complementares as do cargo que o 
servidor ora designado ocupa no mPc/Pa.
art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
belém/Pa, 08 de abril de 2022.
Patrick bezerra mesquita
ProcUrador-gEral dE coNtas

Protocolo: 783607
PORTARIA N° 019/2022/SGCC/DACC/MPC/PA
Designa servidores para atuarem como fiscais do Acordo de Cooperação Nº 12/2015.
o Procurador-geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que a fiscalização e execução dos contratos administrativos 
deve ser acompanhada por representante da administração especialmente de-
signado, a teor do que dispõe o art. 67 §§ 1° e 2°, da lei federal n° 8.666/93.
rEsolvE:
Art. 1º Designar os servidores como fiscais do Acordo de Cooperação Nº 
12/2015:
fiscal titular: felipe silva arrivabene, matrícula nº 200260;
fiscal substituto: silvia raquel castanho sabat, matrícula nº 200252;
Partícipes: ministério Público de contas do Estado do Pará e tribunal de 
Justiça do Estado do Pará.
objeto: Estabelecer formas de cooperação técnica, relativas às boas prá-
ticas de gestão pública, especialmente nas áreas estratégicas de plane-
jamento, tecnologia da informação, gestão de pessoas, controle interno, 
dentre outras afetas à gestão partícipes.
Art. 2º Essa PORTARIA integra o Processo Administrativo Eletrônico (PAE) Nº 2020/31457.

Art. 3º São atribuições do fiscal, além de outras eventualmente especifica-
das em lei, contrato ou instrumento congênere:
a. monitorar e acompanhar a conformidade física e financeira durante a vi-
gência do instrumento, além da avaliação da execução física e dos resultados;
b. operacionalizar a execução do objeto;
c. acompanhar, fiscalizar e avaliar, sistematicamente, a execução do objeto 
deste acordo de cooperação;
d. anotar, em processo específico, quando autuado para esse fim, todas as 
ocorrências relativas à execução do objeto;
e. registrar e informar ao gestor as atividades desempenhadas e todas as 
pendências constatadas na execução do acordo;
f. submeter ao gestor a manifestação de prorrogação sobre a execução/entrega 
do Plano de trabalho com vistas à deliberação do Procurador-geral de contas;
g. propor ao gestor, na hipótese de descumprimento do acordo de co-
operação, a aplicação de sanções ao partícipe de acordo com as regras 
estabelecidas no acordo.
Art. 4º As determinações que ultrapassem as atribuições do fiscal deverão 
ser solicitadas à secretaria do mPc/Pa, em tempo hábil, para a adoção dos 
procedimentos necessários com vista ao estrito cumprimento da execução 
do acordo de cooperação.
Art. 5º As atribuições do fiscal serão complementares as do cargo que o 
servidor ora designado ocupa no mPc/Pa.
art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
belém/Pa, 08 de abril de 2022.
Patrick bezerra mesquita
ProcUrador-gEral dE coNtas

Protocolo: 783604
PORTARIA N° 018/2022/SGCC/DACC/MPC/PA
Designa fiscais de Contrato Administrativo.O Procurador-Geral de Contas, 
no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que a fiscalização e execução dos contratos administrativos 
deve ser acompanhada por representante da administração especialmente de-
signado, a teor do que dispõe o art. 67 §§ 1° e 2°, da lei federal n° 8.666/93.
rEsolvE:
art. 1º designar o servidor cezar barroso dos santos, matrícula nº 200129 
e, no seu impedimento, o servidor david borges reis e silva, matrícula nº 
200269, para exercer a atribuição de fiscal do contrato nº 07/2022-mPc/
PA, firmado entre este Ministério Público de Contas do Estado do Pará 
(MPC/PA) e o SOLUTI – Soluções em Negócios Inteligentes S/A (CNPJ 
09.461.647/0001-95), tendo como objeto o fornecimento serviço de regis-
tro e emissão de certificado digital A3 pessoa física e pessoa jurídica com 
armazenamento em nuvem.
Art. 2º São atribuições do fiscal, além de outras eventualmente especifica-
das em lei, contrato ou instrumento congênere:
I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
ii – fiscalizar o cumprimento, pela contratada, das normas, objeto e cláu-
sulas contratuais;
iii – registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução do con-
trato, reportando ao gestor aquelas que demandem sua intervenção;
IV – Verificar, durante toda a vigência do contrato, se a contratada mantém as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação, providencian-
do, quando for o caso, a atualização das certidões e juntando-as ao processo;
v – confrontar se o valor a ser pago mensalmente à contratada está em 
conformidade com o valor estabelecido no termo contratual, atestando a 
fatura de pagamento apenas quando não houver nenhuma documentação 
a ser regularizada;
vi – controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade, 
informando ao gestor a iminência de seu término;
vii- sugerir, quando cabível, a prorrogação da vigência do contrato, em se 
tratando de serviço de natureza continuada.
Art. 3º As determinações que ultrapassem as atribuições do fiscal deverão ser 
solicitadas à secretaria do mPc/Pa, em tempo hábil, para a adoção dos procedi-
mentos necessários com vista ao estrito cumprimento da execução do contrato.
Art. 4º As atribuições do fiscal serão complementares as do cargo que o 
servidor ora designado ocupa no mPc/Pa.
art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
belém/Pa, 08 de abril de 2022.
Patrick bezerra mesquita
ProcUrador-gEral dE coNtas

Protocolo: 783640
PORTARIA N° 028/2022/SGCC/DACC/MPC/PA
Designa servidores para atuarem como fiscais do Acordo de Cooperação Nº 03/2021.
o Procurador-geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que a fiscalização e execução dos contratos administrativos 
deve ser acompanhada por representante da administração especialmente de-
signado, a teor do que dispõe o art. 67 §§ 1° e 2°, da lei federal n° 8.666/93.
rEsolvE:
Art. 1º Designar os servidores como fiscais do Acordo de Cooperação Nº 03/2021:
fiscal titular: lorena cavalcante couto felipe, matrícula nº 200036;
fiscal substituto: osvaldo vanderley de sousa Junior, matrícula nº 200274;
Partícipes: ministério Público de contas do Estado do Pará - Kmc Escola de 
Educação bilíngue step by step ltda mE.
objeto: concessão de descontos nos valores de mensalidades escolares, 
ano letivo 2022.
Art. 2º Essa PORTARIA integra o Processo Administrativo Eletrônico (PAE) 
Nº 2021/1212671.
Art. 3º São atribuições do fiscal, além de outras eventualmente especifica-
das em lei, contrato ou instrumento congênere:
a. monitorar e acompanhar a conformidade física e financeira durante a vi-
gência do instrumento, além da avaliação da execução física e dos resultados;
b. operacionalizar a execução do objeto;
c. acompanhar, fiscalizar e avaliar, sistematicamente, a execução do objeto 
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deste acordo de cooperação;
d. anotar, em processo específico, quando autuado para esse fim, todas as 
ocorrências relativas à execução do objeto;
e. registrar e informar ao gestor as atividades desempenhadas e todas as 
pendências constatadas na execução do acordo;
f. submeter ao gestor a manifestação de prorrogação sobre a execução/
entrega do Plano de trabalho com vistas à deliberação do Procurador-geral 
de contas;
g. propor ao gestor, na hipótese de descumprimento do acordo de co-
operação, a aplicação de sanções ao partícipe de acordo com as regras 
estabelecidas no acordo.
Art. 4º As determinações que ultrapassem as atribuições do fiscal deverão 
ser solicitadas à secretaria do mPc/Pa, em tempo hábil, para a adoção dos 
procedimentos necessários com vista ao estrito cumprimento da execução 
do acordo de cooperação.
Art. 5º As atribuições do fiscal serão complementares as do cargo que o 
servidor ora designado ocupa no mPc/Pa.
art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
belém/Pa, 08 de abril de 2022.
Patrick bezerra mesquita
ProcUrador-gEral dE coNtas

Protocolo: 783631
PORTARIA N° 030/2022/SGCC/DACC/MPC/PA
Designa servidores para atuarem como fiscais do Acordo de Cooperação 
Nº 02/2021.
o Procurador-geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que a fiscalização e execução dos contratos administrativos 
deve ser acompanhada por representante da administração especialmente de-
signado, a teor do que dispõe o art. 67 §§ 1° e 2°, da lei federal n° 8.666/93.
rEsolvE:
Art. 1º Designar os servidores como fiscais do Acordo de Cooperação Nº 02/2021:
fiscal titular: lorena cavalcante couto felipe, matrícula nº 200036;
fiscal substituto: osvaldo vanderley de sousa Junior, matrícula nº 200274;
Partícipes: ministério Público de contas do Estado do Pará - comunidade Educati-
va o mundo do Peteleco Eireli - centro de Educação montessoriana do Pará Eireli.
Objeto: Concessão de descontos nos valores de mensalidades escolares a beneficiários.
Art. 2º Essa PORTARIA integra o Processo Administrativo Eletrônico (PAE) 
Nº 2021/1183239.
Art. 3º São atribuições do fiscal, além de outras eventualmente especifica-
das em lei, contrato ou instrumento congênere:
a. monitorar e acompanhar a conformidade física e financeira durante a vi-
gência do instrumento, além da avaliação da execução física e dos resultados;
b. operacionalizar a execução do objeto;
c. acompanhar, fiscalizar e avaliar, sistematicamente, a execução do objeto 
deste acordo de cooperação;
d. anotar, em processo específico, quando autuado para esse fim, todas as 
ocorrências relativas à execução do objeto;
e. registrar e informar ao gestor as atividades desempenhadas e todas as 
pendências constatadas na execução do acordo;
f. submeter ao gestor a manifestação de prorrogação sobre a execução/entrega 
do Plano de trabalho com vistas à deliberação do Procurador-geral de contas;
g. propor ao gestor, na hipótese de descumprimento do acordo de co-
operação, a aplicação de sanções ao partícipe de acordo com as regras 
estabelecidas no acordo.
Art. 4º As determinações que ultrapassem as atribuições do fiscal deverão 
ser solicitadas à secretaria do mPc/Pa, em tempo hábil, para a adoção dos 
procedimentos necessários com vista ao estrito cumprimento da execução 
do acordo de cooperação.
Art. 5º As atribuições do fiscal serão complementares as do cargo que o 
servidor ora designado ocupa no mPc/Pa.
art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
belém/Pa, 08 de abril de 2022.
Patrick bezerra mesquita
ProcUrador-gEral dE coNtas

Protocolo: 783625
PORTARIA N° 031/2022/SGCC/DACC/MPC/PA
Designa servidores para atuarem como fiscais do Acordo de Cooperação Nº 04/2021.
o Procurador-geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que a fiscalização e execução dos contratos administrativos 
deve ser acompanhada por representante da administração especialmente de-
signado, a teor do que dispõe o art. 67 §§ 1° e 2°, da lei federal n° 8.666/93.
rEsolvE:
Art. 1º Designar os servidores como fiscais do Acordo de Cooperação Nº 04/2021:
fiscal titular: lorena cavalcante couto felipe, matrícula nº 200036;
fiscal substituto: osvaldo vanderley de sousa Junior, matrícula nº 200274;
Partícipes: ministério Público de contas do Estado do Pará - K&a Escola de 
Educação bilíngue step by step ltda.
objeto: concessão de descontos nos valores de mensalidades escolares, 
ano letivo 2022.
Art. 2º Essa PORTARIA integra o Processo Administrativo Eletrônico (PAE) 
Nº 2021/1212671.
Art. 3º São atribuições do fiscal, além de outras eventualmente especifica-
das em lei, contrato ou instrumento congênere:
a. monitorar e acompanhar a conformidade física e financeira durante a vi-
gência do instrumento, além da avaliação da execução física e dos resultados;
b. operacionalizar a execução do objeto;
c. acompanhar, fiscalizar e avaliar, sistematicamente, a execução do objeto 
deste acordo de cooperação;
d. anotar, em processo específico, quando autuado para esse fim, todas as 
ocorrências relativas à execução do objeto;
e. registrar e informar ao gestor as atividades desempenhadas e todas as 
pendências constatadas na execução do acordo;

f. submeter ao gestor a manifestação de prorrogação sobre a execução/entrega 
do Plano de trabalho com vistas à deliberação do Procurador-geral de contas;
g. propor ao gestor, na hipótese de descumprimento do acordo de co-
operação, a aplicação de sanções ao partícipe de acordo com as regras 
estabelecidas no acordo.
Art. 4º As determinações que ultrapassem as atribuições do fiscal deverão 
ser solicitadas à secretaria do mPc/Pa, em tempo hábil, para a adoção dos 
procedimentos necessários com vista ao estrito cumprimento da execução 
do acordo de cooperação.
Art. 5º As atribuições do fiscal serão complementares as do cargo que o 
servidor ora designado ocupa no mPc/Pa.
art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
belém/Pa, 08 de abril de 2022.
Patrick bezerra mesquita
ProcUrador-gEral dE coNtas

Protocolo: 783634
PORTARIA N° 032/2022/SGCC/DACC/MPC/PA
Designa servidores para atuarem como fiscais do Acordo de Cooperação Nº 05/2021.
o Procurador-geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que a fiscalização e execução dos contratos administrativos 
deve ser acompanhada por representante da administração especialmente de-
signado, a teor do que dispõe o art. 67 §§ 1° e 2°, da lei federal n° 8.666/93.
rEsolvE:
Art. 1º Designar os servidores como fiscais do Acordo de Cooperação Nº 05/2021:
fiscal titular: lorena cavalcante couto felipe, matrícula nº 200036;
fiscal substituto: osvaldo vanderley de sousa Junior, matrícula nº 200274;
Partícipes: ministério Público de contas do Estado do Pará - sistema de 
Ensino Equipe ltda.objeto: concessão de descontos nos valores de men-
salidades escolares, ano letivo 2022.
Art. 2º Essa PORTARIA integra o Processo Administrativo Eletrônico (PAE) 
Nº 2021/1281880.
Art. 3º São atribuições do fiscal, além de outras eventualmente especifica-
das em lei, contrato ou instrumento congênere:
a. monitorar e acompanhar a conformidade física e financeira durante a vi-
gência do instrumento, além da avaliação da execução física e dos resultados;
b. operacionalizar a execução do objeto;
c. acompanhar, fiscalizar e avaliar, sistematicamente, a execução do objeto 
deste acordo de cooperação;
d. anotar, em processo específico, quando autuado para esse fim, todas as 
ocorrências relativas à execução do objeto;
e. registrar e informar ao gestor as atividades desempenhadas e todas as 
pendências constatadas na execução do acordo;
f. submeter ao gestor a manifestação de prorrogação sobre a execução/entrega 
do Plano de trabalho com vistas à deliberação do Procurador-geral de contas;
g. propor ao gestor, na hipótese de descumprimento do acordo de co-
operação, a aplicação de sanções ao partícipe de acordo com as regras 
estabelecidas no acordo.
Art. 4º As determinações que ultrapassem as atribuições do fiscal deverão 
ser solicitadas à secretaria do mPc/Pa, em tempo hábil, para a adoção dos 
procedimentos necessários com vista ao estrito cumprimento da execução 
do acordo de cooperação.
Art. 5º As atribuições do fiscal serão complementares as do cargo que o 
servidor ora designado ocupa no mPc/Pa.
art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
belém/Pa, 08 de abril de 2022.
Patrick bezerra mesquita
ProcUrador-gEral dE coNtas

Protocolo: 783635
PORTARIA N° 033/2022/SGCC/DACC/MPC/PA
Designa servidores para atuarem como fiscais do Acordo de Cooperação.
o Procurador-geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que a fiscalização e execução dos contratos administrati-
vos deve ser acompanhada por representante da administração especial-
mente designado, a teor do que dispõe o art. 67 §§ 1° e 2°, da lei federal 
n° 8.666/93.
rEsolvE:
Art. 1º Designar os servidores como fiscais do Acordo de Cooperação S/N:
fiscal titular: osvaldo vanderley de sousa Junior, matrícula nº 200274;
fiscal substituto: lorena cavalcante couto felipe, matrícula nº 200036;
Partícipes: ministério Público de contas do Estado do Pará - caixa Econômica federal.
objeto: concessão de descontos nos valores de mensalidades escolares, 
ano letivo 2022.
Art. 2º Essa PORTARIA integra o Processo Administrativo Eletrônico (PAE) 
Nº 2021/1374243.
Art. 3º São atribuições do fiscal, além de outras eventualmente especifica-
das em lei, contrato ou instrumento congênere:
a. monitorar e acompanhar a conformidade física e financeira durante a vi-
gência do instrumento, além da avaliação da execução física e dos resultados;
b. operacionalizar a execução do objeto;
c. acompanhar, fiscalizar e avaliar, sistematicamente, a execução do objeto 
deste acordo de cooperação;
d. anotar, em processo específico, quando autuado para esse fim, todas as 
ocorrências relativas à execução do objeto;
e. registrar e informar ao gestor as atividades desempenhadas e todas as 
pendências constatadas na execução do acordo;
f. submeter ao gestor a manifestação de prorrogação sobre a execução/entrega 
do Plano de trabalho com vistas à deliberação do Procurador-geral de contas;
g. propor ao gestor, na hipótese de descumprimento do acordo de co-
operação, a aplicação de sanções ao partícipe de acordo com as regras 
estabelecidas no acordo.
Art. 4º As determinações que ultrapassem as atribuições do fiscal deverão 
ser solicitadas à secretaria do mPc/Pa, em tempo hábil, para a adoção dos 
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procedimentos necessários com vista ao estrito cumprimento da execução 
do acordo de cooperação.
Art. 5º As atribuições do fiscal serão complementares as do cargo que o 
servidor ora designado ocupa no mPc/Pa.
art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
belém/Pa, 08 de abril de 2022.
Patrick bezerra mesquita
ProcUrador-gEral dE coNtas

Protocolo: 783637
PORTARIA N° 034/2022/SGCC/DACC/MPC/PA
Designa servidores para atuarem como fiscais do Convênio de Cooperação 
Técnica e Científica.
o Procurador-geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que a fiscalização e execução dos contratos administrati-
vos deve ser acompanhada por representante da administração especial-
mente designado, a teor do que dispõe o art. 67 §§ 1° e 2°, da lei federal 
n° 8.666/93.
rEsolvE:
Art. 1º Designar os servidores como fiscais do Convênio de Cooperação 
Técnica e Científica:
fiscal titular: rogério couto felipe, matrícula nº 200073;
fiscal substituto: João Quemel lira Junior, matrícula nº 200272;
Concedentes: Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJ/PA); Procuradoria 
Geral do Estado (PGE); Secretária de Estado da Fazenda (SEFA); Minis-
tério Público de Contas do Estado do Pará (MPC/PA); Tribunal de Contas 
do Estado do Pará (TCE/PA); Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE); 
Associação dos Procuradores do Município de Belém (APMB) e
Convenente: Universidade Federal do Pará (UFPA).
objeto: oferta de Programa de Pós-graduação em direito e desenvolvi-
mento na Amazônia com curso de Mestrado Profissional em Direito.
Art. 2º Essa PORTARIA integra o Processo Administrativo Eletrônico (PAE) 
Nº 2020/598542.
Art. 3º São atribuições do fiscal, além de outras eventualmente especifica-
das em lei, contrato ou instrumento congênere:
a. monitorar e acompanhar a conformidade física e financeira durante a vi-
gência do instrumento, além da avaliação da execução física e dos resultados;
b. operacionalizar a execução do objeto;
c. acompanhar, fiscalizar e avaliar, sistematicamente, a execução do objeto 
deste convênio;
d. anotar, em processo específico, quando autuado para esse fim, todas as 
ocorrências relativas à execução do objeto;
e. registrar e informar ao gestor as atividades desempenhadas e todas as 
pendências constatadas na execução do convênio;
f. submeter ao gestor a manifestação de prorrogação sobre a execução/entrega 
do Plano de trabalho com vistas à deliberação do Procurador-geral de contas;
g. propor ao gestor, na hipótese de descumprimento do convênio, a aplicação 
de sanções ao partícipe de acordo com as regras estabelecidas no acordo.
Art. 4º As determinações que ultrapassem as atribuições do fiscal deverão ser 
solicitadas à secretaria do mPc/Pa, em tempo hábil, para a adoção dos procedi-
mentos necessários com vista ao estrito cumprimento da execução do convênio.
Art. 5º As atribuições do fiscal serão complementares as do cargo que o 
servidor ora designado ocupa no mPc/Pa.
art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
belém/Pa, 07 de abril de 2022.
Patrick bezerra mesquita
ProcUrador-gEral dE coNtas

Protocolo: 783638
PORTARIA N° 027/2022/SGCC/DACC/MPC/PA
Designa servidores para atuarem como fiscais do Acordo de Cooperação.
o Procurador-geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que a fiscalização e execução dos contratos administrati-
vos deve ser acompanhada por representante da administração especial-
mente designado, a teor do que dispõe o art. 67 §§ 1° e 2°, da lei federal 
n° 8.666/93.
rEsolvE:
Art. 1º Designar os servidores como fiscais do Acordo de Cooperação S/N:
fiscal titular: lorena cavalcante couto felipe, matrícula nº 200036;
fiscal substituto: osvaldo vanderley de sousa Junior, matrícula nº 200274;
Partícipes: ministério Público de contas do Estado do Pará - colégio marista 
Nossa senhora de Nazaré.
objeto: concessão de descontos nos valores de mensalidades escolares a 
beneficiários.
art. 2º Essa Portaria integra o Processo administrativo Eletrônico 
(PAE) Nº 2020/999133Art. 3º São atribuições do fiscal, além de outras 
eventualmente especificadas em lei, contrato ou instrumento congênere:
a. monitorar e acompanhar a conformidade física e financeira durante a vi-
gência do instrumento, além da avaliação da execução física e dos resultados;
b. operacionalizar a execução do objeto;
c. acompanhar, fiscalizar e avaliar, sistematicamente, a execução do objeto 
deste acordo de cooperação;
d. anotar, em processo específico, quando autuado para esse fim, todas as 
ocorrências relativas à execução do objeto;
e. registrar e informar ao gestor as atividades desempenhadas e todas as 
pendências constatadas na execução do acordo;
f. submeter ao gestor a manifestação de prorrogação sobre a execução/entrega 
do Plano de trabalho com vistas à deliberação do Procurador-geral de contas;
g. propor ao gestor, na hipótese de descumprimento do acordo de co-
operação, a aplicação de sanções ao partícipe de acordo com as regras 
estabelecidas no acordo.
Art. 4º As determinações que ultrapassem as atribuições do fiscal deverão 
ser solicitadas à secretaria do mPc/Pa, em tempo hábil, para a adoção dos 
procedimentos necessários com vista ao estrito cumprimento da execução 

do acordo de cooperação.
Art. 5º As atribuições do fiscal serão complementares as do cargo que o 
servidor ora designado ocupa no mPc/Pa.
art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
belém/Pa, 08 de abril de 2022.
Patrick bezerra mesquita
ProcUrador-gEral dE coNtas

Protocolo: 783628
PORTARIA N° 029/2022/SGCC/DACC/MPC/PA
Designa servidores para atuarem como fiscais do Acordo de Cooperação Nº 20/2021.
o Procurador-geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que a fiscalização e execução dos contratos administrativos 
deve ser acompanhada por representante da administração especialmente de-
signado, a teor do que dispõe o art. 67 §§ 1° e 2°, da lei federal n° 8.666/93.
rEsolvE:
Art. 1º Designar os servidores como fiscais do Acordo de Cooperação Nº 
20/2021:
fiscal titular: Walbert Emanuel da silva Nascimento, matrícula nº 200265;
fiscal substituto: césar barroso dos santos, matrícula nº 200129;
Partícipes: ministério Público de contas do Estado do Pará – Junta comer-
cial do Estado do Pará.
objeto: disciplinar o acesso as bases de dados existentes referentes aos 
atos constitutivos e alterações posteriores concernentes às empresas mer-
cantis registradas na Junta comercial do Estado do Pará.
Art. 2º Essa PORTARIA integra o Processo Administrativo Eletrônico (PAE) 
Nº 2021/98384.
Art. 3º São atribuições do fiscal, além de outras eventualmente especifica-
das em lei, contrato ou instrumento congênere:
a. monitorar e acompanhar a conformidade física e financeira durante a vi-
gência do instrumento, além da avaliação da execução física e dos resultados;
b. operacionalizar a execução do objeto;
c. acompanhar, fiscalizar e avaliar, sistematicamente, a execução do objeto 
deste acordo de cooperação;
d. anotar, em processo específico, quando autuado para esse fim, todas as 
ocorrências relativas à execução do objeto;
e. registrar e informar ao gestor as atividades desempenhadas e todas as 
pendências constatadas na execução do acordo;
f. submeter ao gestor a manifestação de prorrogação sobre a execução/entrega 
do Plano de trabalho com vistas à deliberação do Procurador-geral de contas;
g. propor ao gestor, na hipótese de descumprimento do acordo de co-
operação, a aplicação de sanções ao partícipe de acordo com as regras 
estabelecidas no acordo.
Art. 4º As determinações que ultrapassem as atribuições do fiscal deverão 
ser solicitadas à secretaria do mPc/Pa, em tempo hábil, para a adoção dos 
procedimentos necessários com vista ao estrito cumprimento da execução 
do acordo de cooperação.
Art. 5º As atribuições do fiscal serão complementares as do cargo que o 
servidor ora designado ocupa no mPc/Pa.
art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
belém/Pa, 08 de abril de 2022.
Patrick bezerra mesquita
ProcUrador-gEral dE coNtas

Protocolo: 783629
PORTARIA N° 026/2022/SGCC/DACC/MPC/PA
Designa servidores para atuarem como fiscais do Acordo de Cooperação.
o Procurador-geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que a fiscalização e execução dos contratos administrativos 
deve ser acompanhada por representante da administração especialmente de-
signado, a teor do que dispõe o art. 67 §§ 1° e 2°, da lei federal n° 8.666/93.
rEsolvE:
Art. 1º Designar os servidores como fiscais do Acordo de Cooperação S/N:
fiscal titular: osvaldo vanderley de sousa Junior, matrícula nº 200274
fiscal substituto: lorena cavalcante couto felipe, matrícula nº 200036;
Partícipes: banco do brasil s/a - ministério Público de contas do Estado do Pará.
objeto: estabelecer condições gerais e critérios a serem observados na 
concessão de empréstimos e/ou financiamentos com pagamento mediante 
consignação em folha de pagamento, aos servidores, aposentados e/ou 
pensionistas tomadores de empréstimos e/ou financiamentos.
Art. 2º Essa PORTARIA integra o Processo Administrativo Eletrônico (PAE) 
Nº 2020/105378.
Art. 3º São atribuições do fiscal, além de outras eventualmente especifica-
das em lei, contrato ou instrumento congênere:
a. monitorar e acompanhar a conformidade física e financeira durante a vi-
gência do instrumento, além da avaliação da execução física e dos resultados;
b. operacionalizar a execução do objeto;
c. acompanhar, fiscalizar e avaliar, sistematicamente, a execução do objeto 
deste acordo de cooperação;
d. anotar, em processo específico, quando autuado para esse fim, todas as 
ocorrências relativas à execução do objeto;
e. registrar e informar ao gestor as atividades desempenhadas e todas as 
pendências constatadas na execução do acordo;
f. submeter ao gestor a manifestação de prorrogação sobre a execução/entrega 
do Plano de trabalho com vistas à deliberação do Procurador-geral de contas;
g. propor ao gestor, na hipótese de descumprimento do acordo de co-
operação, a aplicação de sanções ao partícipe de acordo com as regras 
estabelecidas no acordo.
Art. 4º As determinações que ultrapassem as atribuições do fiscal deverão 
ser solicitadas à secretaria do mPc/Pa, em tempo hábil, para a adoção dos 
procedimentos necessários com vista ao estrito cumprimento da execução 
do acordo de cooperação.
Art. 5º As atribuições do fiscal serão complementares as do cargo que o 
servidor ora designado ocupa no mPc/Pa.
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art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
belém/Pa, 08 de abril de 2022.
Patrick bezerra mesquita
ProcUrador-gEral dE coNtas

Protocolo: 783621
PORTARIA N° 025/2022/SGCC/DACC/MPC/PA
Designa servidores para atuarem como fiscais do Acordo de Cooperação Nº 28/2020.
o Procurador-geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que a fiscalização e execução dos contratos administrativos 
deve ser acompanhada por representante da administração especialmente de-
signado, a teor do que dispõe o art. 67 §§ 1° e 2°, da lei federal n° 8.666/93.
rEsolvE:
Art. 1º Designar os servidores como fiscais do Acordo de Cooperação Nº 28/2020:
fiscal titular: césar barroso dos santos, matrícula nº 200129;
fiscal substituto: Walbert Emanuel da silva Nascimento, matrícula nº 200265;
Partícipes: ministério Público do Estado de minas gerais - ministério Público 
de contas do Estado de minas gerais - conselho Nacional de Procuradores–
gerais de contas - ministério Público de contas do Estado do Pará.
objeto: intercâmbio de tecnologia e inovação, conhecimentos e bases 
de dados e o desenvolvimento conjunto de projetos e iniciativas que 
possibilitem a otimização dos recursos financeiros e humanos, podendo, 
inclusive, ser replicado para outros órgãos públicos. art. 2º Essa Portaria 
integra o Processo Administrativo Eletrônico (PAE) Nº 2020/404784.
Art. 3º São atribuições do fiscal, além de outras eventualmente especifica-
das em lei, contrato ou instrumento congênere:
a. monitorar e acompanhar a conformidade física e financeira durante a vi-
gência do instrumento, além da avaliação da execução física e dos resultados;
b. operacionalizar a execução do objeto;
c. acompanhar, fiscalizar e avaliar, sistematicamente, a execução do objeto 
deste acordo de cooperação;
d. anotar, em processo específico, quando autuado para esse fim, todas as 
ocorrências relativas à execução do objeto;
e. registrar e informar ao gestor as atividades desempenhadas e todas as 
pendências constatadas na execução do acordo;
f. submeter ao gestor a manifestação de prorrogação sobre a execução/entrega 
do Plano de trabalho com vistas à deliberação do Procurador-geral de contas;
g. propor ao gestor, na hipótese de descumprimento do acordo de co-
operação, a aplicação de sanções ao partícipe de acordo com as regras 
estabelecidas no acordo.
Art. 4º As determinações que ultrapassem as atribuições do fiscal deverão 
ser solicitadas à secretaria do mPc/Pa, em tempo hábil, para a adoção dos 
procedimentos necessários com vista ao estrito cumprimento da execução 
do acordo de cooperação.
Art. 5º As atribuições do fiscal serão complementares as do cargo que o 
servidor ora designado ocupa no mPc/Pa.
art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
belém/Pa, 08 de abril de 2022.
Patrick bezerra mesquita
ProcUrador-gEral dE coNtas

Protocolo: 783619
PORTARIA N° 022/2022/SGCC/DACC/MPC/PA
Designa servidores para atuarem como fiscais do Acordo de Cooperação 
Nº 04/2019.
o Procurador-geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que a fiscalização e execução dos contratos administrativos 
deve ser acompanhada por representante da administração especialmente de-
signado, a teor do que dispõe o art. 67 §§ 1° e 2°, da lei federal n° 8.666/93.
rEsolvE:
Art. 1º Designar os servidores como fiscais do Acordo de Cooperação Nº 
04/2019:
fiscal titular: bruno antony dantas de veiga cabral, matrícula nº 200241;
fiscal substituto: bárbara Pinheiro amanajás, matrícula nº 200259;
Partícipes: auditoria geral do Estado do Pará - ministério Público de contas 
do Estado do Pará.
objeto: Estabelecer formas de cooperação e o intercâmbio de informações 
entre os partícipes visando a obtenção de maior eficiência e tempestivida-
de na adoção de providências necessárias relacionadas às matérias atinen-
tes ao controle interno.
Art. 2º Essa PORTARIA integra o Processo Administrativo Eletrônico (PAE) 
Nº 2022/117754.
Art. 3º São atribuições do fiscal, além de outras eventualmente especifica-
das em lei, contrato ou instrumento congênere:
a. monitorar e acompanhar a conformidade física e financeira durante a vi-
gência do instrumento, além da avaliação da execução física e dos resultados;
b. operacionalizar a execução do objeto;
c. acompanhar, fiscalizar e avaliar, sistematicamente, a execução do objeto 
deste acordo de cooperação;
d. anotar, em processo específico, quando autuado para esse fim, todas as 
ocorrências relativas à execução do objeto;
e. registrar e informar ao gestor as atividades desempenhadas e todas as 
pendências constatadas na execução do acordo;
f. submeter ao gestor a manifestação de prorrogação sobre a execução/entrega 
do Plano de trabalho com vistas à deliberação do Procurador-geral de contas;
g. propor ao gestor, na hipótese de descumprimento do acordo de co-
operação, a aplicação de sanções ao partícipe de acordo com as regras 
estabelecidas no acordo.
Art. 4º As determinações que ultrapassem as atribuições do fiscal deverão 
ser solicitadas à secretaria do mPc/Pa, em tempo hábil, para a adoção dos 
procedimentos necessários com vista ao estrito cumprimento da execução 
do acordo de cooperação.
Art. 5º As atribuições do fiscal serão complementares as do cargo que o 
servidor ora designado ocupa no mPc/Pa.

art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
belém/Pa, 08 de abril de 2022.
Patrick bezerra mesquita
ProcUrador-gEral dE coNtas

Protocolo: 783611
PORTARIA N° 021/2022/SGCC/DACC/MPC/PA
Designa servidores para atuarem como fiscais do Acordo de Cooperação Nº 01/2019.
o Procurador-geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que a fiscalização e execução dos contratos administrativos 
deve ser acompanhada por representante da administração especialmente de-
signado, a teor do que dispõe o art. 67 §§ 1° e 2°, da lei federal n° 8.666/93.
rEsolvE:
Art. 1º Designar os servidores como fiscais do Acordo de Cooperação Nº 
01/2019
fiscal titular: rogério couto felipe, matrícula nº 200073;
fiscal substituto: João Quemel lira Júnior, matrícula nº 200272;
Partícipes: ministério Público de contas do Estado do Pará - defensoria 
Pública do Estado do Pará.
Objeto: Estabelecer a cooperação educacional, técnica e científica, para 
compartilhamento de cursos, informações, conhecimentos, metodologias e 
experiências entre os partícipes.
Art. 2º Essa PORTARIA integra o Processo Administrativo Eletrônico (PAE) 
Nº 2019/107108.
Art. 3º São atribuições do fiscal, além de outras eventualmente especifica-
das em lei, contrato ou instrumento congênere:
a. monitorar e acompanhar a conformidade física e financeira durante a vi-
gência do instrumento, além da avaliação da execução física e dos resultados;
b. operacionalizar a execução do objeto;
c. acompanhar, fiscalizar e avaliar, sistematicamente, a execução do objeto 
deste acordo de cooperação;
d. anotar, em processo específico, quando autuado para esse fim, todas as 
ocorrências relativas à execução do objeto;
e. registrar e informar ao gestor as atividades desempenhadas e todas as 
pendências constatadas na execução do acordo;
f. submeter ao gestor a manifestação de prorrogação sobre a execução/entrega 
do Plano de trabalho com vistas à deliberação do Procurador-geral de contas;
g. propor ao gestor, na hipótese de descumprimento do acordo de co-
operação, a aplicação de sanções ao partícipe de acordo com as regras 
estabelecidas no acordo.
Art. 4º As determinações que ultrapassem as atribuições do fiscal deverão 
ser solicitadas à secretaria do mPc/Pa, em tempo hábil, para a adoção dos 
procedimentos necessários com vista ao estrito cumprimento da execução 
do acordo de cooperação.
Art. 5º As atribuições do fiscal serão complementares as do cargo que o 
servidor ora designado ocupa no mPc/Pa.
art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
belém/Pa, 08 de abril de 2022.
Patrick bezerra mesquita
ProcUrador-gEral dE coNtas

Protocolo: 783609
PORTARIA N° 023/2022/SGCC/DACC/MPC/PA
Designa servidores para atuarem como fiscais do Acordo de Cooperação 
Nº 08/2019.
o Procurador-geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que a fiscalização e execução dos contratos administrativos 
deve ser acompanhada por representante da administração especialmente de-
signado, a teor do que dispõe o art. 67 §§ 1° e 2°, da lei federal n° 8.666/93.
rEsolvE:
Art. 1º Designar os servidores como fiscais do Acordo de Cooperação Nº 
08/2019:
fiscal titular: rogério couto felipe, matrícula nº 200073;
fiscal substituto: João Quemel lira Júnior, matrícula nº 200272;
Partícipes: ministério Público de contas do Estado do Pará - ministério Pú-
blico do Estado do Pará.
Objeto: estabelecer a cooperação educacional, técnica e científica, para 
compartilhamento de cursos, informações, conhecimentos, metodologias e 
experiências entre os partícipes, visando ao desenvolvimento institucional 
por meio de ações conjuntas, de apoio mútuo, bem como a realização de 
encontros técnicos para aprimoramento de programas de informação e 
capacitação de servidores
Art. 2º Essa PORTARIA integra o Processo Administrativo Eletrônico (PAE) 
Nº 2019/300106.
Art. 3º São atribuições do fiscal, além de outras eventualmente especifica-
das em lei, contrato ou instrumento congênere:
a. monitorar e acompanhar a conformidade física e financeira durante a vi-
gência do instrumento, além da avaliação da execução física e dos resultados;
b. operacionalizar a execução do objeto;
c. acompanhar, fiscalizar e avaliar, sistematicamente, a execução do objeto 
deste acordo de cooperação;
d. anotar, em processo específico, quando autuado para esse fim, todas as 
ocorrências relativas à execução do objeto;
e. registrar e informar ao gestor as atividades desempenhadas e todas as 
pendências constatadas na execução do acordo;
f. submeter ao gestor a manifestação de prorrogação sobre a execução/entrega 
do Plano de trabalho com vistas à deliberação do Procurador-geral de contas;
g. propor ao gestor, na hipótese de descumprimento do acordo de co-
operação, a aplicação de sanções ao partícipe de acordo com as regras 
estabelecidas no acordo.
Art. 4º As determinações que ultrapassem as atribuições do fiscal deverão 
ser solicitadas à secretaria do mPc/Pa, em tempo hábil, para a adoção dos 
procedimentos necessários com vista ao estrito cumprimento da execução 
do acordo de cooperação.
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Art. 5º As atribuições do fiscal serão complementares as do cargo que o 
servidor ora designado ocupa no mPc/Pa.
art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
belém/Pa, 08 de abril de 2022.
Patrick bezerra mesquita
ProcUrador-gEral dE coNtas

Protocolo: 783614
PORTARIA N° 024/2022/SGCC/DACC/MPC/PA
Designa servidores para atuarem como fiscais do Acordo de Cooperação 
Nº 09/2019.
o Procurador-geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que a fiscalização e execução dos contratos administrati-
vos deve ser acompanhada por representante da administração especial-
mente designado, a teor do que dispõe o art. 67 §§ 1° e 2°, da lei federal 
n° 8.666/93.
rEsolvE:
Art. 1º Designar os servidores como fiscais do Acordo de Cooperação Nº 09/2019:
fiscal titular: armando barbosa da fonseca, matrícula nº 200101;
fiscal substituto: sérgio augusto santos oliveira, matrícula nº 200238;
Partícipes: ministério Público de contas do Estado do Pará - tribunal de 
contas do Estado do Pará - Procuradoria geral do Estado do Pará - instituto 
de Estudos de Protesto de títulos brasil - seção Pará
objeto: o pleno e permanente exercício da competência institucional de 
cada partícipe, valendo-se dos instrumentos constitucionais e legais à sua 
disposição, do treinamento e da preparação de servidores e funcionários, 
para a promoção de célere e eficaz recuperação dos créditos. Art. 2º 
Essa PORTARIA integra o Processo Administrativo Eletrônico (PAE) Nº 
2020/461747.
Art. 3º São atribuições do fiscal, além de outras eventualmente especifica-
das em lei, contrato ou instrumento congênere:
a. monitorar e acompanhar a conformidade física e financeira durante a vi-
gência do instrumento, além da avaliação da execução física e dos resultados;
b. operacionalizar a execução do objeto;
c. acompanhar, fiscalizar e avaliar, sistematicamente, a execução do objeto 
deste acordo de cooperação;
d. anotar, em processo específico, quando autuado para esse fim, todas as 
ocorrências relativas à execução do objeto;
e. registrar e informar ao gestor as atividades desempenhadas e todas as 
pendências constatadas na execução do acordo;
f. submeter ao gestor a manifestação de prorrogação sobre a execução/entrega 
do Plano de trabalho com vistas à deliberação do Procurador-geral de contas;
g. propor ao gestor, na hipótese de descumprimento do acordo de co-
operação, a aplicação de sanções ao partícipe de acordo com as regras 
estabelecidas no acordo.
Art. 4º As determinações que ultrapassem as atribuições do fiscal deverão 
ser solicitadas à secretaria do mPc/Pa, em tempo hábil, para a adoção dos 
procedimentos necessários com vista ao estrito cumprimento da execução 
do acordo de cooperação.
Art. 5º As atribuições do fiscal serão complementares as do cargo que o 
servidor ora designado ocupa no mPc/Pa.
art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
belém/Pa, 08 de abril de 2022.
Patrick bezerra mesquita
ProcUrador-gEral dE coNtas

Protocolo: 783616

.

.

MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

AVISO DE LICITAÇÃO
.

AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Tomada de Preços.
Número: 002/2022.
objeto: reforma e adequação do prédio sede das Promotorias de Justiça 
no município de santarém/Pa.
Entrega do Edital: No site www.mppa.mp.br ou no ministério Público, ativi-
dade de licitações e contratos, sito à rua João diogo nº 100, das 08:00 as 
14:00 horas, de segunda a sexta feira, mediante apresentação de pendrive 
ou similar.
responsável pelo certame: Hezedequias mesquita da costa.
local de abertura: auditório Natanael leitão, situado à rua João diogo, 
100, térreo, cidade velha, belém – Pa.
data da abertura: 29/04/2022.
Credenciamento: 09:30h (horário local).
Início da Sessão: 10:00h (horário local).
orçamento: atividade: 12101. 03. 091. 1494. 8758 – Promoção e defesa 
dos direitos constitucionais;
Elemento de despesa: 449039 – o.s.t. – Pessoa Jurídica;
fonte: 0101- recursos ordinários e 0301 – recursos ordinários.
ordenador responsável: cesar bechara Nader mattar Júnior.

Protocolo: 784191

.

FÉRIAS
.

PORTARIA Nº 0259/2022-MP/SUB-JI
a sUbProcUradora-gEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNstitUcioNal, em exercício, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 114/2018-mP/PgJ, de 12/1/2018, publicada 
no d.o.E. de 15/1/2018;
coNsidEraNdo a autonomia administrativa do ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNsidEraNdo a competência administrativa do Procurador-geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso v, da lei complementar nº 057, de 
06 de julho de 2006 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará); 
coNsidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no ministério Público do Estado do Pará;
coNsidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “gEdoc” 
sob o nº 100814/2022, 
r E s o l v E:
sUsPENdEr, por necessidade de serviço, o 1º período de férias da Promotora de 
Justiça lorENa moUra barbosa dE miraNda, estabelecidas pela Portaria 
nº 4525/2021-mP/PgJ, no período de 2 a 31/5/2022, para gozo oportuno.
sUbProcUradoria-gEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNstitUcioNal. 
belém, 06 de abril de 2022.
aNtoNio EdUardo barlEta dE almEida
subprocurador-geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
PORTARIA Nº 0266/2022-MP/SUB-JI
a sUbProcUradora-gEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNstitUcioNal, em exercício, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 114/2018-mP/PgJ, de 12/1/2018, publicada 
no d.o.E. de 15/1/2018, e considerando os termos do documento 
protocolizado no “gEdoc” sob o nº 122868/2020, 
r E s o l v E:
AUTORIZAR a Promotora de Justiça PALOMA SAKALEM a gozar 13 (treze) dias res-
tantes de férias, estabelecidas pelo Protocolo nº 40030/2019 e suspensas, por ne-
cessidade de serviço, pelo Protocolo nº 41945/2019, no período de 12 a 24/11/2020.
sUbProcUradoria-gEral dE JUstiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNstitUcioNal. 
belém, 07 de abril de 2022.
aNtoNio EdUardo barlEta dE almEida
subprocurador-geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Protocolo: 783945

.

.

OUTRAS MATÉRIAS
.

PORTARIA Nº 0187/2022-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:
sUsPENdEr, por necessidade de serviço, as férias de servidores do minis-
tério Público do Estado do Pará, conforme quadro:

PROTOCOLO NOME EXERCÍ-
CIO PERÍODO A CONTAR 

DE
DIAS

RESTANTES

100039/2022 adriaNNE da costa 
gUimaraEs 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100095/2022 alEXaNdra soUZa 
da silva 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 10/01/2022 30

100150/2022 amiraldo da silva 
olivEira 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100136/2022 aNa rita sa dos 
saNtos 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 10/01/2022 30

100146/2022 aNtoNio cabral 
vicENtE JUNior 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100130/2022 biaNca Paiva dE 
olivEira bENEtti 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100167/2022 brUNo lima dE 
frEitas 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

107658/2022 camila cavalcaNtE 
dos saNtos 2021/2022 07 a 

27/02/2022 15/02/2022 13

100110/2022 carlos valErio 
farias gomEs 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100111/2022 crisPim ribEiro dE 
almEida filHo 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100166/2022 daNiEl liNHarEs 
NascimENto 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100165/2022 dENisE maia car-
NEiro 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100203/2022 dENNis rENNaN dE 
araUJo samPaio silva 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100126/2022 EdsaNdro dUartE dE 
aNdradE 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100132/2022 EvaNdro JosE da 
coNcEicao miraNda 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30
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100188/2022 fabio rEgatEiro da 
silva 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100020/2022 giovaNi brENo fEr-
NaNdEs 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 10/01/2022 30

100142/2022 HamiltoN silva do 
NascimENto 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100174/2022 JacKliNE rocHa da 
rocHa 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 10/01/2022 30

100160/2022 Joao batista silva 
vascoNcElos 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 10/01/2022 30

100112/2022 Joao lUis calado 
araUJo 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100001/2022 JorgE mario daNtas 
boUtH 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100071/2022 JosciElE viEira dos 
rEis lacErda 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100118/2022 JosE ribamar barros 
da crUZ 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100184/2022 JosiEldo rEis do 
NascimENto 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100178/2022 JUcElio lima loPEs 2021/2022 07/01 a 
05/02/2022 07/01/2022 30

100083/2022 lorENa maYUmi da 
rocHa fUKami 2018/2019 07 a 

21/01/2022 07/01/2022 15

100028/2022 lUciaNa dE JEsUs da 
silva olivEira 2021/2022 17/01 a 

15/02/2022 17/01/2022 30

100116/2022 marcElo fagUNdEs dE 
moraEs 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100189/2022 marcio dE olivEira 
mENdEs 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100066/2022 marcUs viNiciUs 
silva cordEiro 2021/2022 03/03 a 

01/04/2022 03/03/2022 30

101189/2022 maria graciEtE ro-
drigUEs do amaral 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 10/01/2022 30

100183/2022 mario sErgio dE 
abrEU filHo 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

115969/2022 morgaNa maciEl 
gomEs 2021/2022 28/03 a 

15/04/2022 04/04/2022 12

100155/2022 PaUlo JosE aNdradE 
dE lima 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100200/2022 PaUlo maUricio salEs 
cardoso 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100143/2022 PEdro PaUlo viEira 
silva 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100131/2022 raimUNdo afoNso 
PErEira 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100137/2022 raPHaEl cabral 
facco 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100198/2022 rEmir moNtEiro dE 
soUsa 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100169/2022 ricardo aUgUsto 
foNsEca ParaNHos 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100122/2022 robErto carlos 
soarEs figUEirEdo 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 10/01/2022 30

100114/2022 robErto XaviEr dE 
soUZa fErrEira 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100195/2022 sErgio dos saNtos 
aQUiNo 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100175/2022 sidNEY JosE PiNHEiro 
goNcalvEs 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100134/2022 silvia HElENa Paiva 
lima 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100153/2022 soraYa PaiXao dE 
carvalHo 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100024/2022 taYssa tavarEs vas-
coNcElos 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 10/01/2022 30

100140/2022 tHiago rodrigUEs 
dE matos 2021/2022 11/01 a 

09/02/2022 11/01/2022 30

100082/2022 vaNia socorro si-
QUEira rodrigUEs 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

sUbProcUradoria-gEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-admiNistrativa. 
bElÉm, 07 de abril de 2022.
Ubiragilda silva PimENtEl
subprocuradora-geral de Justiça, para a área técnico-administrativa

Protocolo: 783583
PORTARIA Nº 0189/2022-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:
sUsPENdEr, por necessidade de serviço, as férias de servidores do minis-
tério Público do Estado do Pará, conforme quadro:

PROTOCOLO NOME EXERCÍ-
CIO PERÍODO A CONTAR 

DE
DIAS

RESTANTES

100247/2022 adaUto fErrEira dE 
aZEvEdo NEto 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100296/2022 aNa gabriElla falcao 
NEto da crUZ 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100257/2022 aNa lUiZa NUNEs 
mariNHo dE araUJo 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100287/2022 aNa PaUla gaia 
loUrEiro 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100235/2022 aNdrE lEao rocHa 2021/2022 07/01 a 
05/02/2022 07/01/2022 30

100448/2022 aNtoNia brENda 
foNsEca macHado 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100451/2022 aNtoNio marcos 
Paiva sodrE 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100229/2022 brENo iNacio 
gaioso 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100425/2022 briaNNE silva brito 2021/2022 17/01 a 
15/02/2022 17/01/2022 30

100207/2022 carla aNdrEssa dE 
soUZa 2021/2022 17/01 a 

15/02/2022 17/01/2022 30

100301/2022 carlos albErto da 
mata vEloso 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 10/01/2022 30

100217/2022 caroliNa salgado 
soUZa 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 10/01/2022 30

100262/2022 cHEYENNE fraNco 
aNtUNEs dE arrUda 2021/2022 17/01 a 

15/02/2022 17/01/2022 30

100328/2022 dENilsoN dos rEis 
PEssoa 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100381/2022 Erica fraNciNE dE 
soUZa PomPEU 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100346/2022 fEliPE camPos da 
silva 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100419/2022 fraNcisca daNiElE 
mENdEs saraiva 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100250/2022 iNgrid rodrigUEs 
saNtos 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100211/2022 isabElla da costa 
fErrEira dos aNJos 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100428/2022 JaEl loPEs dE soUZa 
olivEira 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100206/2022 JErEmias rodrigUEs 
dos saNtos 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 10/01/2022 30

100409/2022 JHoNNY dE castro 
bacElar 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100311/2022 JorgYvaN braga 
lima 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 10/01/2022 30

100266/2022 JosE gUilHErmE da 
rocHa lobato 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100242/2022 JosE raimUNdo NEvEs 
Jardim 2021/2022 17/01 a 

15/02/2022 17/01/2022 30

100269/2022 JUNivaldo da silva 
NoNato 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100263/2022 KamYlla gUimaraEs 
aNdradE 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 10/01/2022 30

100208/2022 lEaNdro dE araUJo 
gUEdEs 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100248/2022 lEaNdro gomEs dE 
moUra 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 10/01/2022 30

100278/2022 lidiaNE do socorro 
da costa farias 2021/2022 06/01 a 

04/02/2022 06/01/2022 30

100209/2022 liEgE maria loPEs 
WaNdErlEY 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100214/2022 liliaNa NaZarEtH 
dos saNtos PErEira 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100410/2022 lUaNa HErcUlaNo 
ribEiro 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100219/2022 lUcENilda mEsQUita 
da silva 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100251/2022 lUcYvaN EsPiNHEiro 
gomEs 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100407/2022 lUiZ dE fraNca 
dUartE 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100453/2022 marcos arNoN dias 
da silva 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 10/01/2022 30
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100458/2022 maria do carmo 
aNdioN farias 2021/2022 17/01 a 

15/02/2022 17/01/2022 30

100245/2022 maYara WagNEr 
silva 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 10/01/2022 30

100308/2022 NElsoN PErEira dE 
carvalHo 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100415/2022 PaUlo rogErio fEr-
rEira lEitE 2021/2022 17/01 a 

15/02/2022 17/01/2022 30

100252/2022 raioNilva JoaNa 
lEmos PoNtEs 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100398/2022
rEJaNE dE cassia 
macEdo da silva 

saNtos
2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100240/2022 rENE soUZa da silva 2021/2022 10/01 a 
08/02/2022 10/01/2022 30

100452/2022 rosE marY EPifaNio 
dE carvalHo 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 10/01/2022 30

100436/2022 siNdErval PErEira 
moraEs 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 10/01/2022 30

100361/2022 soNia dE fatima dias 
da silva 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100267/2022 tHiago gUimaraEs 
do sacramENto 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100385/2022 tUlio carlos soUZa 
ortiZ 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100319/2022 WagNEr lUiZ barbo-
sa do EsPirito saNto 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100433/2022 Waldir saNtos brito 
JUNior 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

sUbProcUradoria-gEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-admiNistrativa. 
bElÉm, 08 de abril de 2022.
Ubiragilda silva PimENtEl
subprocuradora-geral de Justiça, para a área técnico-administrativa

Protocolo: 783585
PORTARIA Nº 0191/2022-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:
altErar o período de férias de servidores do ministério Público do Estado 
do Pará, conforme quadro:

PROTOCOLO NOME EXERCÍCIO PERÍODO 
ANTERIOR

NOVO PERÍ-
ODO

114615/2022 ivaldo cavalcaNtE do 
NascimENto 2021/2022 01 a 30/01/2022 07/01 a 

05/02/2022

110143/2022 ivaNildo da costa brasil 2021/2022 10/01 a 
08/02/2022

07/01 a 
05/02/2022

100021/2022 rafaEl dE moUra soUZa 2021/2022 07/01 a 
05/02/2022

07/11 a 
06/12/2022

sUbProcUradoria-gEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-admiNistrativa. 
bElÉm, 08 de abril de 2022.
Ubiragilda silva PimENtEl
subprocuradora-geral de Justiça, para a área técnico-administrativa

Protocolo: 783586
EXTRATO DA PORTARIA Nº 006/2022-MP/1ª PJDC
ref. Procedimento administrativo nº 000027-111/2022
A 1ª PROMOTORA DE JUSTIÇA DO CONSUMIDOR, em exercício, REGIA-
NE brito coElHo oZaNaN, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo nº 000027-111/2022, 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 000027-111/2022-MP/1ªPJ/DC
assunto: instaura o Procedimento administrativo tombado sob o nº 
000027-111/2022-MP/1ªPJ/DC para acompanhar o eventual cumprimento 
das boas práticas higiênico-sanitárias envolvendo o pescado (peixes, ma-
riscos, crustáceos), que é comercializado nas unidades do Supermercado 
mix atacarejo, localizado em belém, averiguar se o pescado comercializado 
possui registro junto aos órgãos de fiscalização, se há Responsável Técnico 
contratado pelo supermercado, verificar a eventual existência do manu-
al de boas Práticas de fabricação e o Procedimento operacional Padrão 
(POP), bem assim, adequações quanto à rotulagem do produto, práticas de 
manipulação e armazenagem do pescado apresentado ao consumidor, den-
tre outras questões, conforme análise técnica nº 118/2022 – gati/mP/Pa.
belém, 06.04.2022.
rEgiaNE brito coElHo oZaNaN
1ª Promotora de Justiça do Consumidor, em exercício.

Protocolo: 783666
EXTRATO DE PORTARIA N.º 008/2022–MP/2ªPJSMG
o miNistÉrio PÚblico do Estado do Pará, neste ato representado pelos 
membros titulares das PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE SÃO MIGUEL DO GUA-
má, torna público a INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 
(PA) referente ao Protocolo simP N.º 000283-143/2022, o qual se encon-
tra à disposição eletronicamente e na sede do órgão ministerial, localizado na 
avenida Nazaré, 530, bairro: olho d’água, cEP: 68.660-000, são miguel do 

guamá–Pa, cujo objeto cinge-se a acompanhar a resolutividade dos principais 
problemas do município apresentados quando da elaboração do PlaNo dE 
ATUAÇÃO 2022-2023 DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE SÃO MIGUEL DO 
gUamá por meio da operacionalização das atividades, atuações, metas, pra-
zos, quantidades, responsáveis, parceiros, formas de participação e recursos 
necessários, para fins de cumprimento dos objetivos previstos.
sabriNa said daibEs dE amorim saNcHEZ
Promotora de Justiça Titular da 1ª PJ de São Miguel do Guamá
PaUlo sÉrgio da cUNHa morgado JUNior
Promotor de Justiça Titular da 2ª PJ de São Miguel do Guamá

Protocolo: 783727
EXTRATO DE PORTARIA
A 1ª Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais Fundamentais, De-
fesa do Patrimônio Público e da moralidade administrativa de ananindeua, 
com fundamento no artigo 24, § 2º, inciso i, da resolução nº 007/2019-
cPJ, de 06.0.2019, torna pública a instauração do Procedimento adminis-
trativo, autuado sob o nº 000108-200/2021, que se encontra à disposição 
no prédio onde funciona o ministério Público Estadual, no município de 
ananindeua, situado na rodovia br 316, s/nº, Km 8, cEP: 67.030-970, 
telefone: (91) 3239 4847.
PORTARIA nº 009/2022-MP/1ª PJDC
Procedimento administrativo nº 000108-200/2021
objeto: “apurar possível irregularidade na ausência de pagamento pela 
secretaria de saúde de ananindeua, à clínica fisiocenter – centro de fi-
sioterapia camilo salgado, bem como redução de contingenciamento dos 
valores dos contratos, em 25 % em cima do contrato vigente, sem obser-
var o princípio da legalidade, conforme prevê o art. 65, i, a/b, e § 1º, da 
lei nº 8666/1993”
Órgão de Execução Ministerial: 1ª Promotoria de Justiça de Direitos Cons-
titucionais fundamentais, defesa do Patrimônio Público e da moralidade 
administrativa de ananindeua.

Protocolo: 783721
Extrato da PORTARIA n° 007/2022-MP/12JMAB
A 12ª Promotora de Justiça de Marabá, com fundamento no art. 54, VI e § 
3° da lei complementar nº 057/06, torna pública a instauração do Proce-
dimento administrativo n° 000396-940/2021, que se encontra à disposição 
na Promotoria de Justiça de marabá, situada na rua das flores, s/nº, Esq. 
c/ rod. transamazônica - agrópolis do iNcra, cEP 68.502-290 - marabá - 
Pará – Fone (94) 3312-9900 Fax: (94) 3312-9904.
Portaria nº 007/2022-mP/12PJmab
Envolvido: Antônio Magno Bezerra Fonseca, Pessoa não Identificada, ITER-
Pa - instituto de terras do Pará
Assunto: Instaura Procedimento Administrativo para verificações quanto 
a conflito agrário em área localizada na gleba MOJU, município de Breu 
branco/Pará, que esta sendo degradada por meio de extração de madeira 
por grileiro que comandam pistoleiros na área.mariana sousa cavaleiro de 
macêdo dantas
Promotora de Justiça
Titular da12ª Promotoria de Justiça de Marabá

Protocolo: 783715
EXTRATO DE PORTARIA
PORTARIA Nº 006/2022 - 2ªPJCap
A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAPANEMA, com fundamento no art. 
54, vi e § 3° da lei complementar nº 057/06, torna pública a instauração 
do presente Procedimento administrativo nº 000657-029/2022, o qual se 
encontra à disposição na sede da Promotoria de Justiça, situada na av. 
barão de capanema, 1188, bairro centro, capanema/Pa. 
objetivo: “acompanhar as inspeções constantes da recomendação nº 
003/2021 – cgmP e adotar as medidas necessárias para solucionar as 
demandas que surgirão no acolhimento de longa Permanência de idosos 
– “abrigo santo antônio”.
capanema/Pa, 05 de abril de 2022.
ligia valENtE do coUto dE aNdradE fErrEira
Promotora de Justiça Titular da 2ª PJ de Capanema/PA

Protocolo: 783707
EXTRATO DA PORTARIA Nº 007/2022-MP/1ª PJDC
ref. Procedimento administrativo nº 000028-111/2022
A 1ª PROMOTORA DE JUSTIÇA DO CONSUMIDOR, em exercício, REGIA-
NE brito coElHo oZaNaN, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo nº 000028-111/2022, 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 000028-111/2022-MP/1ªPJ/DC
assunto: instaura o Procedimento administrativo tombado sob o nº 
000028-111/2022-MP/1ªPJ/DC para acompanhar o eventual cumprimento das 
boas práticas higiênico-sanitárias envolvendo o pescado (peixes, mariscos, crus-
táceos), que é comercializado nas unidades do Supermercado Mateus, localizado 
em belém, averiguar a adequação quanto à contratação de responsável técnico, 
a eventual existência do manual de boas Práticas de fabricação e o Procedimento 
Operacional Padrão (POP), bem como, a correta procedência e armazenamento 
dos produtos com a correta rotulagem do pescado (camarão salgado) com in-
formações suficientes em relação à identidade, à composição, à classificação, à 
padronização, à natureza, à origem do alimento comercializado, dentre outras 
questões sanitárias, conforme análise técnica nº 119/2022 – gati/mP/Pa.
belém, 06.04.2022.
rEgiaNE brito coElHo oZaNaN
1ª Promotora de Justiça do Consumidor, em exercício.

Protocolo: 783696
EXTRATO DE PORTARIA
A 3ª Promotora de Justiça da Infância e Juventude de Belém, com funda-
mento no artigo 54, vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no artigo 
9º da resolução 174, de 04 de junho de 2017, torna pública a instauração 
do Procedimento administrativo nº 000592-117/2021, que se encontra à 
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disposição na 3ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Belém, 
situada na Rua Ângelo Custódio n° 85, bairro Cidade Velha, Belém/PA, CEP 
66.023-090; Telefone: (91) 4008-0400 – Ramal 731. 
PORTARIA nº 002/2022-MP/3ªPJIJ
requerido: colÉgio rosa dE saroN
assunto: Necessidade de continuar a realização de diligências para a resolu-
ção satisfatória da demanda oriunda da Notícia de fato nº 000592-117/2021.
Promotora dE JUstiÇa – silvia braNcHEs simÕEsProtocolo: 783734
RECOMENDAÇÃO Nº 001/2022/MP/PA/2ª PJTFAISFRJE
Procedimento Preparatório nº 000214-110/2021
o miNistÉrio PÚblico rEcomENda, com fundamento no art. 27, pará-
grafo único, inciso IV da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministé-
rio Público), à Federação Paraense de Futebol, presentada pela Sra. MARIA 
GRACIETE SOUZA MAUÉS, que 1) imediatamente cumpra o disposto no 
art. 22, §2º do Estatuto da entidade, convocando em até 72h (setenta e 
duas) horas Assembleia Geral para eleição de Presidente, Vice-Presidente 
e conselhos da federação Paraense de futebol, bem como publicando o 
calendário eleitoral com os prazos estabelecidos pelo estatuto e pela lei 
Pelé, prezando em tudo pelo princípio da razoabilidade, uma vez que sua 
interinidade no cargo pressupõe a urgência na convocação de novas elei-
ções; 2) não alterar o colégio eleitoral, considerando válido o colégio con-
tido nas três publicações no sítio da FPF, contendo os clubes profissionais, 
amadores e ligas aptos a votarem, uma vez que a relação ali publicada foi 
formada de acordo com as regras estabelecidas no estatuto. 
Belém (PA), 22 de fevereiro de 2022.
sávio rui brabo de araújo
Promotor de Justiça de tutela das fundações Privadas, associações de interesse 
social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial

Protocolo: 783732
Extrato da PORTARIA nº 017/2022 – Inquérito Civil n° 000287-
151/2021
o Promotor dE JUstiÇa do 6º cargo da Promotoria dE dEfEsa do 
PatrimoNio PÚblico E da moralidadE admiNistrativa, dr. aldo dE 
OLIVEIRA BRANDÃO SAIFE, torna pública a instauração do Inquérito Civil 
n° 000287-151/2021 que se encontra à disposição na sede do ministério 
Público na rua João diogo n. 100, bairro da cidade velha, nesta cidade de 
belém do Pará.
PORTARIA de Instauração: 017/2022-MP/6ªPJDPPMA
objeto: apurar o suposto desvio de função de servidor ocupante do cargo 
de agente de Portaria do centro de atenção à saúde do idoso de belém, 
que estaria desempenhando atividades privativas de farmacêutico.
Promotor de Justiça: ALDO DE OLIVEIRA BRANDÃO SAIFE
Promotoria de Justiça: 6º cargo da Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio 
Público e da moralidade administrativa de belém.

Protocolo: 783745
Extrato da PORTARIA n° _016/2022_-11PJMAB
o ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da Promotoria de 
Justiça da defesa da Probidade administrativa e tutela das fundações e 
Entidades de interesse social de marabá, com fundamento nos artigos 1º, 
incisos iv e viii, 2º e 8º, § 4º, da lei 7.437/1985 – lacP, artigos 1º, 25, 
incisos iv, a, b e viii, 26, incisos i, a, b e c, ii, iii, iv, v e vi, e 27 da lei 
8.625/1993 – loNmP, artigo 54, inciso i, a, b, c e d, da lei complementar 
nº 057/06 – LOMPPA, RESOLUÇÃO Nº 23/2007 e Resolução nº 007/2019- 
cPJ, torna pública a instauração do _conversão do ProcEdimENto PrE-
ParatÓrio 000276-940/2021 em iNQUÉrito civil_ que se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de marabá, situada na rua das flores, 
s/nº, Esq. c/ rod. transamazônica – agrópolis do iNcra, cEP. 68.502-290 
– marabá – Pará – fone/Fax: (94) 3312-9900.
PORTARIA n˚ _016/2022_-11PJMAB
objeto: 
_aPUrar sUPosto ato dE imProbidadE admiNistrativa No dEsvio dE 
vErbas E doaÇÕEs rEaliZadas ao comPlEXo PENitENciário dE marabá
Envolvidos: _daYaNE tErEZa carvalHo PErEira_alaN PiErrE cHavEs rocHa
Promotor de Justiça Titular da 11ª Promotoria de Justiça de Defesa da 
Probidade administrativa e tutela das fundações e Entidades de interesse 
social de marabá

Protocolo: 784040
Extrato de Publicação da PORTARIA n.º 010/2022-MP/1ª PJDIAT/BELÉM-PA
a Promotora dE JUstiÇa titUlar do 1º cargo da Promotoria dE JUstiÇa 
dE dEfEsa das PEssoas com dEficiÊNcia E dos idosos, E dE acidENtEs 
dE trabalHo da caPital, dra. socorro de maria Pereira gomes dos santos, 
torna pública a PORTARIA n.º 010/2022-MP/1ªPJDIAT/BELÉM-PA, que instaurou 
Procedimento Administrativo nº 004425-477/2021-MP/1ªPJDIAT/BELÉM-PA, o 
qual se encontra à disposição na sede do Ministério Público Estadual, na Rua Ângelo 
custódio, n.º 36, anexo i, bairro da cidade velha, nesta cidade de belém-Pa.
Portaria de instauração n.º 010/2022
data da instauração: 31/03/2022
objeto: apurar situação de negligência familiar e vulnerabilidade do sr. 
LOURIMAR SIQUEIRA LOBATO, pessoa idosa, com 76 (setenta e seis) anos 
de idade, e demais providências que se fizerem necessárias à salvaguarda 
dos direitos fundamentais envolvidos.
Promotora de Justiça: dra. socorro de maria Pereira gomes dos santos

Protocolo: 784035
Extrato de Publicação da PORTARIA n.º 008/2022-MP/1ª PJDIAT/BELÉM-PA
a Promotora dE JUstiÇa titUlar do 1º cargo da Promotoria dE 
JUstiÇa dE dEfEsa das PEssoas com dEficiÊNcia E dos idosos, E 
dE acidENtEs dE trabalHo da caPital, dra. socorro de maria Pereira 
Gomes dos Santos, torna pública a PORTARIA n.º 008/2022-MP/1ªPJDIAT/
bElÉm-Pa, que instaurou Procedimento administrativo nº 
000344-112/2022-MP/1ªPJDIAT/BELÉM-PA, o qual se encontra à disposição 
na sede do Ministério Público Estadual, na Rua Ângelo Custódio, n.º 36, Anexo 
i, bairro da cidade velha, nesta cidade de belém-Pa.
Portaria de instauração n.º 008/2022
data da instauração: 30/03/2022

Objeto: acompanhar a fiscalização continuada, durante o ano de 2022, da 
Instituição de Longa Permanência para Idosos ILPI – ASSOCIAÇÃO DAS SE-
NHORAS DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO; e demais providências que 
se fizerem necessárias à salvaguarda dos direitos fundamentais envolvidos.
Promotora de Justiça: dra. socorro de maria Pereira gomes dos santos

Protocolo: 784029
Extrato de Publicação da PORTARIA n.º 012/2022-MP/1ª PJDIAT/BELÉM-PA
a Promotora dE JUstiÇa titUlar do 1º cargo da Promotoria dE 
JUstiÇa dE dEfEsa das PEssoas com dEficiÊNcia E dos idosos, E 
dE acidENtEs dE trabalHo da caPital, dra. socorro de maria Pereira 
Gomes dos Santos, torna pública a PORTARIA n.º 012/2022-MP/1ªPJDIAT/
bElÉm-Pa, que instaurou Procedimento administrativo nº 
000552-125/2021-MP/1ªPJDIAT/BELÉM-PA, o qual se encontra à disposição 
na sede do Ministério Público Estadual, na Rua Ângelo Custódio, n.º 36, Anexo 
i, bairro da cidade velha, nesta cidade de belém-Pa.
Portaria de instauração n.º 012/2022
data da instauração: 07/04/2022
objeto: apurar possível situação de risco e/ou de vulnerabilidade social de maria 
das graÇas frEitas PiNHEiro, pessoa idosa, e demais providências que se 
fizerem necessárias à salvaguarda dos direitos fundamentais envolvidos.
Promotora de Justiça: dra. socorro de maria Pereira gomes dos santos

Protocolo: 784050
Extrato de Publicação da PORTARIA n.º 011/2022-MP/1ª PJDIAT/BELÉM-PA
a Promotora dE JUstiÇa titUlar do 1º cargo da Promotoria dE 
JUstiÇa dE dEfEsa das PEssoas com dEficiÊNcia E dos idosos, E 
dE acidENtEs dE trabalHo da caPital, dra. socorro de maria Pereira 
Gomes dos Santos, torna pública a PORTARIA n.º 011/2022-MP/1ªPJDIAT/
bElÉm-Pa, que instaurou Procedimento administrativo nº - 
000291-125/2022-MP/1ªPJDIAT/BELÉM-PA, o qual se encontra à 
disposição na sede do Ministério Público Estadual, na Rua Ângelo Custódio, 
n.º 36, anexo i, bairro da cidade velha, nesta cidade de belém-Pa.
Portaria de instauração n.º 011/2022
data da instauração: 31/03/2022
objeto: acompanhar a política pública de melhoria da cobertura dos servi-
ços da rede de atenção psicossocial – raPs, no município de belém-Pa, no 
período de 2022 a 2023.
Promotora de Justiça: dra. socorro de maria Pereira gomes dos santos

Protocolo: 784075
Extrato de Publicação da PORTARIA n.º 009/2022-MP/1ª PJDIAT/BELÉM-PA
a Promotora dE JUstiÇa titUlar do 1º cargo da Promotoria dE 
JUstiÇa dE dEfEsa das PEssoas com dEficiÊNcia E dos idosos, E 
dE acidENtEs dE trabalHo da caPital, dra. socorro de maria Pereira 
Gomes dos Santos, torna pública a PORTARIA n.º 009/2022-MP/1ªPJDIAT/
bElÉm-Pa, que instaurou Procedimento administrativo nº 
000345-112/2022-MP/1ªPJDIAT/BELÉM-PA, o qual se encontra à disposição 
na sede do Ministério Público Estadual, na Rua Ângelo Custódio, n.º 36, Anexo 
i, bairro da cidade velha, nesta cidade de belém-Pa.
Portaria de instauração n.º 009/2022
data da instauração: 30/03/2022
Objeto: acompanhar a fiscalização continuada, durante o ano de 2022, da 
instituição de longa Permanência para idosos ilPi – abrigo tErÇa da 
SERRA RESIDENCIAL JUNIOR; e demais providências que se fizerem ne-
cessárias à salvaguarda dos direitos fundamentais envolvidos.
Promotora de Justiça: dra. socorro de maria Pereira gomes dos santos

Protocolo: 784015
Extrato da PORTARIA nº 023/2022-MP-3º PJ/MA/PC/HU – bel
o 3º Promotor dE JUstiÇa do mEio ambiENtE, PatrimÔNio cUltUral, 
HABITAÇÃO E URBANISMO DE BELÉM, torna pública a PORTARIA nº 023/2022-MP-
3º PJ/ma/Pc/HU – bEl que instaura o Procedimento administrativo nº 001589-
125/2021 na Promotoria de Justiça de meio ambiente, Patrimônio cultural, 
Habitação e Urbanismo de Belém, sito na Rua Ângelo Custódio, nº 36- Anexo 
i-térreo-cidade velha, nesta cidade de belém do Pará.
data da instauração: 07.04.2022
objeto: obstrução de canteiro na av. João Paulo ii, entre Passagem dioní-
sio bentes e santo antônio, bairro curió Utinga, nesta cidade
Promotor de Justiça: raimundo de jesus coelho de moraes

Protocolo: 784006
Extrato da PORTARIA nº 019/2022-MP-3º PJ/MA/PC/HU – bel
o 3º Promotor dE JUstiÇa do mEio ambiENtE, PatrimÔNio cUltUral, 
HABITAÇÃO E URBANISMO DE BELÉM, torna pública a PORTARIA nº 019/2022-MP-
3º PJ/ma/Pc/HU – bEl que instaura o Procedimento administrativo nº 000079-
113/2021 na Promotoria de Justiça de meio ambiente, Patrimônio cultural, 
Habitação e Urbanismo de Belém, sito na Rua Ângelo Custódio, nº 36- Anexo 
i-térreo-cidade velha, nesta cidade de belém do Pará.
data da instauração: 07.04.2022
objeto: instaurado a partir a informação de possível irregularidade da 
construção de filial do Atacadista Assaí, sito Avenida Conselheiro Furtado, 
esquina com a avenida roberto camellier, Jurunas, nesta cidade. 
Promotor de Justiça: raimundo de jesus coelho de moraes

Protocolo: 784001
PORTARIA Nº 0188/2022-MP/SUB-TA
a sUbProcUradora-gEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-
admiNistrativa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
Portaria nº 114/2018- mP/PgJ,
coNsidEraNdo os termos do expediente protocolizado no “siP” sob o nº 
4777/2022, em 29/03/2022,
r E s o l v E:
dEsigNar a servidora mariaNa farias cavalEiro dE macEdo PErEi-
ra, analista Jurídico, para exercer a função de chefe da Unidade de apoio, 
vinculada à coordenação da Promotoria de Justiça de ações constitucio-
nais e fazenda Pública, durante o afastamento da titular, aNa PaUla gaia 
loUrEiro, na data de 21/03/2022.
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sUbProcUradoria-gEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-admiNistrativa. 
belém, 08 de abril de 2022.
Ubiragilda silva PimENtEl
subprocuradora-geral de Justiça, para a área técnico-administrativa

Protocolo: 783972
Extrato da Recomendação nº 004/2022-MP/PJF
Procedimento Administrativo SIMP nº 000247-158/2021
o Promotor de Justiça titular de faro, com fundamento nos artigos 127 e 129, inci-
sos ii, iii, da constituição federal, na forma das resoluções nº 23/2007 do conselho 
Nacional do ministério Público e 10/2011 do ministério Público do Estado do Pará, 
combinados com o artigo 52, incisos i e vi, da lei complementar do Estado do 
Pará nº 57/2006, torna pública a expedição da recomendação nº 004/2022-mP/PJf 
nos autos do Procedimento administrativo Nº 000247-158/2021 que se encontra a 
disposição na Promotoria de Justiça de faro, situada na rua dr. dionísio bentes, s/
nº – Centro – CEP: 68.280-000,Faro – Fone/ Fax: (93)3557-1119.
recomendação nº 004/2022-mP/PJf
recomendados: liquidante do contrato nº 055/2021 - selton lopes marques, Pre-
feito do município de faro e secretário de obras e transporte do município de faro.
assunto: recomenda ao liquidante do contrato nº 055/2021 e ao sr. Paulo vitor mi-
leo guerra carvalho, ordenador de despesas do contrato 055/2021, que somente 
realizem pagamentos para a empresa serviços e manutenção diogo EirEli, cNPJ nº 
27.409.896/0001-13, referente ao contrato 055/2021, após a apresentação de docu-
mentos comprovando que o serviço foi executado nos termos do processo licitatório.
Recomenda ao atual Secretário de Obras e Transportes de Faro que fiscali-
ze a correta execução do contrato 055/2021, firmado entre a Prefeitura de 
faro e a empresa serviços e manutenção diogo, a qual tem como objeto a 
execução de manutenção preventiva e corretiva no sistema de iluminação 
pública no município de faro. 
osvaldino lima de sousa- Promotor de Justiça 

Protocolo: 783957
EXTRATO DA PORTARIA nº 010/2022-MP/1ªPJDC
A 1ª Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais Fundamentais, Defesa do Pa-
trimônio Público e da moralidade administrativa de ananindeua, com fundamento no 
artigo 24, § 2º, inciso i, da resolução nº 007/2019-cPJ, de 06.0.2019, torna pública 
a instauração do Procedimento administrativo nº 000092-200/2022, que se encon-
tra à disposição no Órgão de Execução ministerial supracitado, localizado na rodovia 
br 316, Km 08, centro, município de ananindeua/Pa.
PORTARIA: nº 010/2022-MP/1ªPJDC
objeto: “acomPaNHar a adoÇÃO DE PROVIDÊNCIAS, PELA SECRETA-
RIA DE ESTADO E EDUCAÇÃO – SEDUC, PARA SANAR IRREGULARIDA-
dEs aPoNtadas Nos rElatÓrios tÉcNicos Nº 993/2019, 032/2020 E 
142/2022, Na EEEfm ErotildEs frota agUiar, coNformE rEcomEN-
DAÇÃO 003/2022-MP1ªPJDCANANINDEUA.”
fábia mUssi dE olivEira lima
Promotora de Justiça, Titular da 1ª Promotoria de Justiça de Direitos Cons-
titucionais fundamentais, defesa do Patrimônio Público e da moralidade 
administrativa de ananindeua/Pa

Protocolo: 783960
Extrato da Recomendação nº 003/2022-MP/PJF
Procedimento Administrativo SIMP nº 000235-158/2021
o Promotor de Justiça titular de faro, com fundamento nos artigos 127 e 
129, incisos ii, iii, da constituição federal, na forma das resoluções nº 
23/2007 do conselho Nacional do ministério Público e 10/2011 do minis-
tério Público do Estado do Pará, combinados com o artigo 52, incisos i e 
vi, da lei complementar do Estado do Pará nº 57/2006, torna pública a 
expedição da recomendação nº 003/2022-mP/PJf nos autos do Procedi-
mento administrativo Nº 000235-158/2021 que se encontra a disposição 
na Promotoria de Justiça de faro, situada na rua dr. dionísio bentes, s/nº 
– Centro – CEP: 68.280-000,Faro – Fone/ Fax: (93)3557-1119.
recomendação nº 003/2022-mP/PJf
recomendados: liquidante do contrato nº 058/2021, Prefeito do município 
de faro, secretário de obras e transporte do município de faro.
assunto: recomenda ao liquidante do contrato nº 058/2021 e ao sr. Paulo 
vitor mileo guerra carvalho, ordenador de despesas do contrato 058/2021, 
que somente realizem pagamentos para empresa K. b. serviços e locação 
EirEli, cNPJ nº 40.496.084/0001-10, após a apresentação de documentos 
comprovando que o serviço foi executado nos termos do processo licitatório.
Recomenda ao atual secretário de Obras e Transportes de Faro que fiscalize 
a correta execução do contrato 058/2021, firmado entre a Prefeitura de 
faro e a empresa K. b. serviços.
osvaldino lima de sousa- Promotor de Justiça 

Protocolo: 783952
EXTRATO DE PORTARIA Nº 016/2022-MP/PJ de Aveiro
a Promotoria de Justiça de aveiro, com fundamento no art.54, vi e §3º da 
Lei Complementar nº 057/06 e no Art.4º.Inc.VI da RESOLUÇÃO Nº23-C-
NmP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento adminis-
trativo sob o simP nº 000241-052/2021, que se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de aveiro, instalada na Promotoria de Justiça de 
itaituba situada na av. Nova de santana nº 384- centro, cEP. 68180- 030 
- Itaituba – Pará - Fone: (93) 3518-2123/3518-3099 e 93- 99513414
Portaria nº 016/2022-mP/PJ de aveiro
interessados: Promotoria de Justiça de aveiro/ francisco farias serrão/ 
banco do bradesco
assunto: instaura Procedimento administrativo para acompanhar as pro-
vidências a serem adotadas pela Banco Bradesco, agência 024 (Santarém/
PA) no caso do idoso FRANCISCO FARIAS SERRÃO, que afirma que o refe-
rido banco tem realizado descontos em sua conta bancária de empréstimos 
do qual o usuário desconhece.
Promotor de Justiça: Ítalo costa dias

Protocolo: 783943

Extrato da PORTARIA nº 005/2022-MP/PJCP
a Promotora de Justiça da cidade de concórdia do Pará, Naiara vidal 
Nogueira, com fundamento no art. 54, vi e § 3º da lei complementar nº 
057/06 e no Art. 4º, inc. VI da RESOLUÇÃO Nº 23 – CNMP, de 17/09/07, 
torna pública a instauração do Procedimento administrativo, através da 
PORTARIA nº 005/2022-MP/PJCP, ( SIMP 000248-139/2022) que se 
encontra à disposição na Promotoria de Justiça de concórdia do Pará, 
situada na rua bezerra de menezes, nº 280, bairro Nova aurora, cEP: 
68685-000, concórdia do Pará/Pa.
Portaria nº 005/2022-mP/PJcP
objeto: acompanhar a atividade policial, nos termos do artigo 8° da reso-
lução 174/2017-cNmP. 

Protocolo: 783896
PORTARIA Nº 0192/2022-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:
sUsPENdEr, por necessidade de serviço, as férias de servidores do minis-
tério Público do Estado do Pará, conforme quadro:

PROTOCOLO NOME EXERCÍCIO PERÍODO A CONTAR 
DE

DIAS
RESTANTES

100643/2022 acibEtHaNia silva dE 
arrUda 2021/2022 18/01 a 

16/02/2022 18/01/2022 30

100797/2022 alEssaNdra martiNs 
braga dE araUJo 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 10/01/2022 30

100703/2022 aliNE dos saNtos 
Praia 2021/2022 18/01 a 

16/02/2022 18/01/2022 30

100468/2022 aloYsio dE mElo 
ramos 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100627/2022 aNtoNio crUZ NEvEs 2021/2022 07/01 a 
05/02/2022 07/01/2022 30

100601/2022 brUNo rodrigo das 
cHagas loPEs 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100739/2022 camila marQUEs dE 
aZEvEdo bElEZa 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 10/01/2022 30

116176/2022 carla maria carva-
lHo Passos 2021/2022 04/04 a 

03/05/2022 04/04/2022 30

116731/2022 carlos EdUardo 
cUNHa dos saNtos 2021/2022 01 a 

30/05/2022 01/05/2022 30

100472/2022 cEsar rogErio silva 
PiNto 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100475/2022 cosmE lobato 
cordEiro 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 10/01/2022 30

100576/2022 diaNa Karla fErrEira 
rEbElo 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100463/2022 EdWaldo loPEs da 
silva 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 10/01/2022 30

100722/2022 EliZEU dE PaUla 
gUimaraEs JUNior 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 10/01/2022 27

100937/2022 ErivEltoN dias faYal 2021/2022 10/01 a 
08/02/2022 10/01/2022 30

100586/2022 fabiola fErrEira 
figUEira raNiEri 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100516/2022 fabricio barrEto 
NascimENto 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 10/01/2022 30

100610/2022 fErNaNdo silva dE 
carvalHo 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100589/2022 fraNcisco NUNEs da 
silva JUNior 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 10/01/2022 30

100585/2022 gEismario silva dos 
saNtos 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 10/01/2022 30

100538/2022 gilbErto tElEs da 
costa foNsEca 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100581/2022 glENda dos saNtos 
saNtaNa 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 10/01/2022 30

100763/2022 HElbEr JamEs soUsa 
barros 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100691/2022 HElio JorgE rEgis 
almEida 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 10/01/2022 30

100666/2022 HormEZiNo avEliNo 
ribEiro filHo 2021/2022 17/01 a 

15/02/2022 17/01/2022 30

100542/2022 icaro lUiZ britto 
saPUcaia 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 10/01/2022 30

100646/2022 ivaN NaZarENo PErEi-
ra da silva 2021/2022 01/02 a 

02/03/2022 01/02/2022 30

100665/2022 JosE lUis PirEs do 
rosario 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100649/2022 larissa da silva 
lEmos 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 10/01/2022 30
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100593/2022 lEaNdro dE mEdEiros 
gomEs 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 10/01/2022 30

100616/2022 maNoEl mEssias dE 
olivEira soUsa 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100907/2022 marcElo aNtoNio 
silva martiNs 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 10/01/2022 30

100569/2022 marcio robErto silva 
mENEZEs 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100908/2022 marcio saraiva 
KaliffE 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 10/01/2022 30

100566/2022 maria bENEdita dos 
saNtos fEio 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 10/01/2022 30

100592/2022 maria do socorro dE 
JEsUs tEiXEira 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 10/01/2022 30

100655/2022 mariNa viaNNa 
tocaNtiNs 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 10/01/2022 30

100909/2022 NEmEZio fErrEira 
dos saNtos 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 10/01/2022 30

100474/2022 PaUlo robErto cUNHa 
dE lima 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100915/2022 PaUlo sErgio dos 
saNtos costa 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 10/01/2022 30

100594/2022 rafaEla dE NaZarE 
silva da silva 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 10/01/2022 30

100897/2022 rENata dos saNtos 
foNsEca 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 10/01/2022 30

100489/2022 rENato lENo cUNHa 
almEida 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 10/01/2022 30

100624/2022 rUiNaldo JUlio maUEs 
moraEs 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 10/01/2022 30

100546/2022 saNdErsoN morotE 
do NascimENto 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 10/01/2022 30

100943/2022
sYlvia cHristiNa 

fErrEira lassaNcE dE 
carvalHo

2021/2022 10/01 a 
08/02/2022 10/01/2022 30

100614/2022 tarso dE mElo 
fidElis 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 07/01/2022 30

100895/2022 tHaYsE olivEira 
PaNtoJa 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 10/01/2022 30

100664/2022 tirZa ElEoNora dE 
NaZarE bENoNE sabba 2021/2022 17/01 a 

15/02/2022 17/01/2022 30

100699/2022 WagNEr Williams 
NascimENto da silva 2021/2022 07/01 a 

05/02/2022 10/01/2022 27

100578/2022 Yasmim da silva 
lEssa 2021/2022 10/01 a 

08/02/2022 10/01/2022 30

sUbProcUradoria-gEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-admiNistrativa. 
bElÉm, 11 de abril de 2022.
Ubiragilda silva PimENtEl
subprocuradora-geral de Justiça, para a área técnico-administrativa

Protocolo: 783885
Extrato da Recomendação Nº 008/2022
Referência: Procedimento Administrativo nº 000206-138/2021
o Promotor de Justiça titular de são domingos do araguaia, torna pública 
a expedição da recomendação Nº 008/2022, que se encontra à disposição 
na Promotoria de Justiça de são domingos do araguaia, situada na avenida 
Jarbas Passarinho, nº 293, centro, cEP. 68.520-000 – são domingos do 
Araguaia – Pará – Fone: (94) 3332-1206.
recomendação nº 008/2022
destinatário: Prefeitura municipal de são domingos do araguaia, secreta-
ria de saúde de são domingos do araguaia, secretaria Estadual de saúde, 
Procuradoria do Estado do Pará
assunto: rEcomENdar à Prefeitura de são domingos do araguaia, secre-
taria de saúde de são domingos do araguaia, secretaria Estadual de saúde 
e Procuradoria do Estado do Pará, no prazo máximo de 15 dias, assegure a 
realização de sessões de fisioterapia, fonoaudiologia e terapeuta ocupacional, 
à razão de cinco sessões por semana, conforme determinação médica.
são domingos do araguaia-Pa, 05 de abril de 2022.
gilbErto liNs dE soUZa filHo
Promotor de Justiça

Protocolo: 783887
PORTARIA Nº 0194/2022-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 se-
nhores membros do Parquet escalados para o plantão institucional do se-
gundo 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 14, 15, 16 e 17/04/2022.
Art. 2º - O não atendimento injustificado da convocação para os plantões sujeitará 
o convocado à aplicação das penalidades previstas na lei Estadual nº 5.810/94.                                                                                                                                        
  ANEXO ÚNICO
ESCALA DE PLANTÃO DE SERVIDORES
PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL e PROCURADORIA DE JUSTIÇA 
CRIMINAL
PERÍODO:  14, 15, 16 e 17/04/2022
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 Plan-
tão para o mês abril de 2022, elaborada pela coordenadoria das Procu-
radorias de Justiça cíveis, datada de 28 de março de 2022 e coordena-
doria das Procuradorias de Justiça criminais, datada de 21 de março de 
2022, ambas publicada no site do ministério Público do Estado do Pará.
DIA 14/04/2022 (quinta-feira) - Ponto Facultativo
REPRESENTANTE DO QUADRO TÉCNICO-JURÍDICO
Fernando Lucas Miranda Capucho (Assessor da Procuradoria Cível) 
Anselmo de Jesus Queiroz da Costa (Assessor da Procuradoria Crimi-
nal) DIA 15/04/2022 (sexta-feira) - Paixão de Cristo - Feriado Nacional 
(Lei Federal nº 1.408/1951)
REPRESENTANTE DO QUADRO TÉCNICO-JURÍDICO
Fernando Lucas Miranda Capucho (Assessor da Procuradoria Cível) 
Laís Cristina Silva Safe de Matos (Assessora da Procuradoria Criminal)
DIA 16/04/2022 (sábado) 
REPRESENTANTE DO QUADRO TÉCNICO-JURÍDICO
Claudinete Lobato Monteiro (Assessora da Procuradoria Cível) 
Gláucia Miranda Chada (Assessora da Procuradoria Crimi-
nal) DIA 17/04/2022 (domingo) - Páscoa
rEPrEsENtaNtE do QUadro tÉcNico-JUrÍdico
Elizabeth Santos Lima Bemerguy (Assessora técnica especializada Procuradoria Cível)
André Áderson Cordeiro Diniz (Assessor da Procuradoria Criminal) 
PUbliQUE-sE, rEgistrE-sE E cUmPra-sE
sUbProcUradoria-gEral dE JUstiÇa, Para a árEa tÉcNico-admiNistrativa. 
belém, 11 de abril de 2022.
Ubiragilda silva PimENtEl
subprocuradora-geral de Justiça, para a área técnico-administrativa

Protocolo: 783772
EXTRATO DE PORTARIA-RETIFICAÇÃO
o miNistÉrio PÚblico do Estado do Pará, por meio de sua agente 
de execução atuante do 1° cargo da Promotoria de Justiça de direitos 
constitucionais fundamentais, defesa do Patrimônio Público e moralidade 
administrativa de ananindeua, no uso de suas atribuições conferidas pelos 
artigos 127 e 129, incisos ii e iii da constituição federal, c/c artigo 25, 
inciso iv, alínea a, da lei nº 8.625/93, artigo 52, inciso vi, alínea a, da lei 
complementar Estadual 57/06 e artigo 8º, § 1º, da lei 7.347/85. 
coNsidEraNdo o disposto no art. 19 e no art. 24, §2º, i, ii e iv, todos da 
resolução nº 007/2019-cPJ, que regulamentam o inquérito civil;
coNsidEraNdo que o procedimento tem por objeto apurar suposta irre-
gularidade na obra de infraestrutura urbana em andamento na comunidade 
Jardim Jader barbalho, contrato n° 11/2019, licitação rdc n° 01/2019, 
com objetivo de apurar denúncia de que teriam sido pagos, à empresa 
executora da obra – fenix logística comércio e locação de máquinas Eireli, 
serviços que não teriam sido executados;
rEsolvE:
i – rEtificar o inquérito civil- i.c.- simP nº 014407-003/2021, com 
fundamento na resolução n° 007/2019-cPJ, de 6 de junho de 2019, artigo 
19, §1°, para o específico fim de alterar o seu objeto, de modo que passe 
a constar: “aPUrar NotÍcia dE irrEgUlaridadE, Na obra dE iNfra-
EstrUtUra UrbaNa, Em aNdamENto Na comUNidadE Jardim JadEr 
barbalHo, coNtrato Nº 11/2019, com a fiNalidadE dE vErificar o 
fato dE QUE a EmPrEsa EXEcUtora da obra, sUPostamENtE, rEcE-
BEU DA COHAB POR SERVIÇOS QUE NÃO FORAM EXECUTADOS.
ii – dEtErmiNar à senhora secretária do feito as seguintes 
providências:laNÇar no simP as informações, dar a devida publicidade 
no Diário Oficial do Estado – DOE e comunicar aos órgãos superiores, via 
gEdoc;rEQUisitar à companhia de Habitação do Estado do Pará - coHab, 
com a advertência do art. 10 da lei de ação civil Pública, as informações 
solicitadas pelo Ofício n° 530/2021-MP/1ªPJDC, com cópia do Relatório de fls. 
31/38, fixando-se o prazo de 20 (vinte) dias para manifestação;EXPEDIR o 
que for necessário que deverá ser instruído com cópia da Portaria inaugural, 
retificada;Com a fluência do prazo legal para pronunciamento, conclusos 
para análise da resposta e, na ausência, adoção de medidas para busca e 
apreensão dos documentos, além de outras na esfera criminal;cUmPra-sE.
fábia mUssi dE olivEira lima – Promotora de Justiça.

Protocolo: 784096
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..

MUNICÍPIOS
.

..

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ALTAMIRA

.

MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022-SESMA

A contratação de empresa especializada para a prestação de serviços 
de dosimetria ionizante e concessão de direito de uso de dosímetros, des-
tinada a atender as necessidades das unidades de assistência à saúde da 
secretaria municipal de saúde de altamira - Pa / fundo municipal de saúde, 
especificamente o Hospital Geral de Altamira São Rafael (HGASR), Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA), Centro de Apoio em Diagnósticos (CAD) e 
Centro de Especialidade Odontológicas (CEO). ABERTURA: 28/04/2022, às 
10:00 horas (horário local) no site www.licitanet.com.br. Os interessados 
poderão obter maiores informações e retirar o edital completo pelos sites: 
www.licitanet.com.br,www.tcm.gov.br,www.altamira.pa.gov.br ou através 
do e-mail licitacaosesma@gmail.com

HUGGO HERMANN DA SILVA AMARAL
Pregoeiro

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 006/2022 - SESMA

A Secretaria municipal de Saúde de Altamira Pará, torna público a 
Homologação do processo licitatório acima citado, objeto: refere-se à sele-
ção e contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente, para aquisição de 
medicamentos, material técnico hospitalar e outros, visando atendimen-
to de dEmaNda JUdicial do paciente artUr voN groll lEvErgUiNi. 
Empresa: d P agUiar EirEli - 33.834.782/0001-13; valor global de r$ 
73.068,42; Empresa: f cardoso E cia ltda - 04.949.905/0001-63; va-
lor global de r$ 5.499,43; Empresa: r f barilE ltda - 29.230.269/0001-
46; valor global de r$ 14.685,24.

TATIANA DE SOUZA NASCIMENTO GALVÃO
secretária municipal de saúde

Protocolo: 784036
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BARCARENA

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
AVISO DE 2° ALTERAÇÃO DE EDITAL 

CONCORRÊNCIA N° 3-012/2021
O município de Barcarena, PA, através da secretaria municipal de Edu-
cação, no uso das atribuições que lhes são conferidas, torna pública, para 
que chegue ao conhecimento dos interessados, a segunda alteração do 
edital do processo licitatório em destaque, cujo objeto é a execução da 
seguinte obra: construção da Escola Piramanha localizada na ilha das on-
ças. a alteração do edital afeta a formulação das propostas, sendo que, 
por este motivo, todos os prazos inicialmente estabelecidos no edital e 
em seu termo de alteração serão reabertos, inclusive a data da sessão 
de abertura do certame. data da sessão de abertura: 13 maio de 2022 
às 09 horas. a segunda alteração completa do edital encontra-se dispo-
nível na sala da cPl, em dia de expediente das 08:00 às 17:00h, no en-
dereço descrito no preâmbulo do edital; poderá ainda ser adquirida no 
portal da transparência da prefeitura, através do seguinte endereço/link: 
governotransparente.com.br/transparencia/43829489/licitacao/detalhe?-
codigo=3-012/2021&clean=false, ou no portal do jurisdicionado do tcm/
PA (sistema “Geo-Obras”), através do seguinte endereço/link: geoobras.
tcm.pa.gov.br/cidadao/licitacao/detalhes/6199. demais informações no 
departamento de licitações e contratos, em dia de expediente das 08:00 às 
17:00h, ou através do e-mail: licitacao.pmb@barcarena.pa.gov.br; ou pelo 
telefone: (91) 99393-6685.--Ivana Ramos Do Nascimento - Secretária 
Municipal de Educação.

Protocolo: 784037

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BENEVIDES

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO 

E INFRAESTRUTURA - SEMOVI
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES, atravÉs da sEcrEta-
RIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA-SEMOVI, TORNA 

PÚblico o tErmo dE comPromisso dE EXECUÇÃO DE OBRAS, SER-
VIÇOS E DA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESSENCIAL, A SE-
REM APLICADOS POR MEIO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - REURB, 
Nos NÚclEos UrNbaNos iNformais, bairro das florEs E bairro 
MADRE TEREZA. REFERIDOS TERMOS ESTÃO DISPONIVEIS DE FORMA 
fisica Na sEdE da sEmovi.

LUZIANE DE LIMA SOLON DE OLIVEIRA
PrEfEita mUNiciPal dE bENEvidEs

MAURO SILVA DE SOUSA
sEcrEtário mUNiciPal dE obras, viaÇÃO E INFRAESTRUTURA

Protocolo: 784038
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAPANEMA

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022- PMC - SRP 
Objeto: registro de preço, para contratação de serviços de preparação 
de solo com locação de trator agrícola, para atender as necessidades da 
Prefeitura municipal de capanema. sessão Pública: 26/04/2022 às 09H, 
horário de brasília. Edital disponível em: www.portaldecompraspublicas.
com.br. Informações e-mail: cpl.capanema2017@gmail.com/pregoeiraca-
panema@gmail.com. Laise Martins Leal - Pregoeira.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
Terceiro Termo Aditivo Pregão Presencial nº 9/2019-039. terceiro ter-
mo aditivo de contrato nº 2609001-2019. Pregão Presencial nº 039/2019. 
objeto: Execução de Exames laboratoriais para atender as necessidades 
da secretaria municipal de saúde. contratado: associação guiomar de Je-
sus de Prevenção d assistência e saúde com cNPJ nº 25.143.682/0001-
12. Vigência: 12 (Doze) Meses. Fund. Legal: Art. 57, Inciso II, da Lei nº 
8.666/93. assinatura: 26/01/2022. Francisco Ferreira Freitas Neto - 
Prefeito Municipal.

Protocolo: 784041

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAPITÃO POÇO

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS 

ORIGEM: Primeiro Aditivo Ao Contrato Nº 20211121101, referente ao 
Pregão Presencial n° 005/2021. o presente termo aditivo objetiva o adi-
tamento do quantitativo da aquisição de gêneros alimentícios, nos termos 
do art.65, i, “b”, § 1º,  da lei nº 8.666/93. contratante: Prefeitura muni-
cipal de capitão Poço. contratada: José moacir a. de oliveira - me cNPJ 
01.057.193/0001-80.
ORIGEM: Primeiro Aditivo Ao Contrato Nº 20211121102, referente ao 
Pregão Presencial n° 005/2021. o presente termo aditivo objetiva o adita-
mento do quantitativo da aquisição de gêneros alimentícios, nos termos do 
art. 65, i, “b”, § 1º,  da lei nº 8.666/93. contratante: fundo municipal de 
assistência de capitão Poço. contratada: José moacir a. de oliveira - me 
cNPJ 01.057.193/0001-80.
ORIGEM: Primeiro Aditivo Ao Contrato Nº 20211121103, referente ao 
Pregão Presencial n° 005/2021. o presente termo aditivo objetiva o adita-
mento do quantitativo da aquisição de gêneros alimentícios, nos termos do 
art. 65, i, “b”, § 1º,  da lei nº 8.666/93. contratante: fundo municipal de 
saúde de capitão Poço. contratada: José moacir a. de oliveira - me cNPJ 
01.057.193/0001-80.
ORIGEM: Primeiro Aditivo Ao Contrato Nº 20211121104, referente ao 
Pregão Presencial n° 005/2021. o presente termo aditivo objetiva o adita-
mento do quantitativo da aquisição de gêneros alimentícios, nos termos do 
art. 65, i, “b”, § 1º,  da lei nº 8.666/93. contratante: secretaria municipal 
de Educação de capitão Poço. contratada: José moacir a. de oliveira - me 
cNPJ 01.057.193/0001-80.
ORIGEM: Primeiro Aditivo Ao Contrato Nº 20211121105, referente ao 
Pregão Presencial n° 005/2021. o presente termo aditivo objetiva o adita-
mento do quantitativo da aquisição de gêneros alimentícios, nos termos do 
art. 65, i, “b”, § 1º,  da lei nº 8.666/93. contratante: fUNdE. contratada: 
José moacir a. de oliveira - me cNPJ 01.057.193/0001-80.
ORIGEM: Primeiro Aditivo Ao Contrato Nº 20211121106, referente ao 
Pregão Presencial n° 005/2021. o presente termo aditivo objetiva o adi-
tamento do quantitativo da aquisição de gêneros alimentícios, nos termos 
do art. 65, i, “b”, § 1º,  da lei nº 8.666/93. contratante: fundo munici-
pal de meio ambiente. contratada: José moacir a. de oliveira- me cNPJ 
01.057.193/0001-80.
ORIGEM: Primeiro Aditivo Ao Contrato Nº 20211121107, referente ao 
Pregão Presencial n°005/2021. o presente termo aditivo objetiva o adita-
mento do quantitativo da aquisição de gêneros alimentícios, nos termos 
do art. 65, i, “b”, § 1º,  da lei nº 8.666/93. contratante: Prefeitura mu-
nicipal de capitão Poço. contratada: r moura brito de Paulo - me cNPJ: 
15.082.022/0001-15.



108  diário oficial Nº 34.931 Terça-feira, 12 DE ABRIL DE 2022

ORIGEM: Primeiro Aditivo Ao Contrato Nº 20211121108, referente ao 
Pregão Presencial n° 005/2021. o presente termo aditivo objetiva o adita-
mento do quantitativo da aquisição de gêneros alimentícios, nos termos do 
art. 65, i, “b”, § 1º,  da lei nº 8.666/93. contratante: fundo municipal de 
assistência de capitão Poço. contratada: r moura brito de Paulo - me cNPJ: 
15.082.022/0001-15.
ORIGEM: Primeiro Aditivo Ao Contrato Nº 20211121109, referente ao 
Pregão Presencial n° 005/2021. o presente termo aditivo objetiva o aditamento 
do quantitativo da aquisição de gêneros alimentícios, nos termos do art. 65, i, 
“b”, § 1º,  da lei nº 8.666/93. contratante: fundo municipal de saúde de capitão 
Poço. contratada: r moura brito de Paulo - me cNPJ: 15.082.022/0001-15.
ORIGEM: Primeiro Aditivo Ao Contrato Nº 20211121110, referente ao 
Pregão Presencial n° 005/2021. o presente termo aditivo objetiva o adita-
mento do quantitativo da aquisição de gêneros alimentícios, nos termos do 
art. 65, i, “b”, § 1º,  da lei nº 8.666/93. contratante: secretaria municipal 
de Educação de capitão Poço. contratada: r moura brito de Paulo - me 
cNPJ: 15.082.022/0001-15.
ORIGEM: Primeiro Aditivo Ao Contrato Nº 20211121111, referente ao 
Pregão Presencial n° 005/2021. o presente termo aditivo objetiva o adita-
mento do quantitativo da aquisição de gêneros alimentícios, nos termos do 
art. 65, i, “b”, § 1º,  da lei nº 8.666/93. contratante: fUNdE. contratada: 
r moura brito de Paulo - me cNPJ: 15.082.022/0001-15.
ORIGEM: Primeiro Aditivo Ao Contrato Nº 20211121112, referente ao 
Pregão Presencial n° 005/2021. o presente termo aditivo objetiva o adi-
tamento do quantitativo da aquisição de gêneros alimentícios, nos ter-
mos do art. 65, i, “b”, § 1º,  da lei nº 8.666/93. contratante: fundo 
municipal de meio ambiente. contratada: r moura brito de Paulo - me 
cNPJ:15.082.022/0001-15.

Protocolo: 784044

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CURUÇÁ

.

EXTRATO DE CONTRATO
ORIGEM: PREGÃO ELETRONICO  Nº 003/2022 PMC-SPR

Objeto: a presente licitação tem por objeto registro de Preços para a con-
tratação de empresa especializada em Pavimentação asfáltica e drenagem 
superficial  em diversos vias do Município de Curuça.contratada(o): GL CONS-
trUtora ltda cnpj;05.214.984/0001-27.contrato nº: 20220225 pmc ,valor 
r$ 5.271.746,77 vigência : 8/04/2022 a 08/04/2023.

Protocolo: 784047

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE FLORESTA DO ARAGUAIA

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA/PA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

O Município de Floresta do Araguaia torna público a Homologação e 
Adjudicação da CONCORRÊNCIA N° 001/2022, objeto: contratação de 
empresa especializada para recuperação de 195 quilômetros de estra-
das vicinais no município de floresta do araguaia/Pa, conforme convênio 
nº 107/2021/sEtraN. data: 07/04/2022. adjudicatária: se serviços de 
construtora e Projetos Eireli, inscrita no cNPJ nº 35.204.997/0001-86, 
com o valor de R$ 4.722.721,92 (quatro milhões setecentos e vinte e dois 
mil setecentos e vinte um real e noventa e dois centavos). Divailton M. 
Souza - Pres. da CPL.

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022/SRP 

Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais 
para enxoval infantil (vestuário, banho, higiene pessoal, banheira), para 
atender a demanda da secretaria municipal de assistência social de flo-
resta do Araguaia. Homologado em: 11/04/2022. Vencedor(es): Malharia 
e confecçoes marisol ltda,cNPJ 02.762.178/0001-03, valor r$ 77.751,00. 
Simone Evangelista Carvalho - Sec. de Assistência Social.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2022/SRP 
Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros ali-
mentícios e embalagens para composição de cestas básicas, para atendimen-
tos aos programas sociais da secretaria municipal de assistência social de flo-
resta do Araguaia. Homologado em: 11/04/2022. Vencedor(es): J Martimelo 
costa E cia ltda, cNPJ07.671.935/0001-49, valor r$ 857.750,00; Simone 
Evangelista Carvalho - Sec. de Assistência Social.

Protocolo: 784048

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

EXTRATO DE CONTRATO
REGÃO ELETRONICO: Nº PE 03/2022-PMGP 

Objeto: registro de preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios 
perecíveis e não perecíveis destinados a merenda Escolar dos alunos da 
Zona rural e Urbana no ano letivo de 2022, quando deles o fundo munici-

pal de Educação necessitar. contratante: secretaria municipal de Educação 
- sEmEd, cNPJ: nº 27.400.285/0001-04. coNtrada: laticiNio Nosso 
lEitE EirEli, cNPJ: 04.353.099/0001-66, contrato nº 20220146, valor r$ 
68.609,00; E. v. dE lima miNi mErcado EirEli, cNPJ: 22.064.524/0001-
89, contrato nº 20220147, valor r$ 759.780,00; a dos rEis baia Ei-
rEli, cNPJ: 33.847.599/0001-52, contrato nº 20220148, valor r$ 
733.287,80; m l comErcio atacadista E traNsPortE EirEli, cNPJ: 
32.627.353/0001-02, contrato nº 20220149, valor total r$ 632.953,10; 
data de assinatura: 08/04/2022. Lindomar Pereira de Souza. Secretá-
rio Municipal Educação.

Protocolo: 784056

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MARABÁ

.

AVISO DE REVOGAÇÃO
PROCESSO Nº 14.156/2020-PMM 

TOMADA DE PREÇOS Nº 051/2020-CEL/SEVOP/PMM 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS 
DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA MARGINAL DA RODOVIA TRANSA-
MAZÔNICA E LIGAÇÃO PARA RUA SÃO FRANCISCO - BAIRRO AMAPÁ (MA-
RABÁ - PA). O Secretário Municipal de Viação e Obras Públicas, no uso de 
suas atribuições legais, em conformidade com o art. 49, caput, da lei nº 
8.666/93, por interesse da administração, resolve: revogar em todos os 
seus termos o ProcEsso Nº 14.156/2020-Pmm, tomada dE PrEÇosco 
Nº 051/2020-cEl/sEvoP/Pmm. marabá/Pa, 07 de março de 2022. 
Fábio Cardoso Moreira - Secretário.

Protocolo: 784058

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 023/2022-CEL/SEVOP/PMM 

PROCESSO N° 4.370/2022-PMM - tipo menor Preço Por lote. data da 
Sessão: 28/04/2022 - 09h00min (horário local). Objeto: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERRALHERIA, 
vidraÇaria E forro Em Pvc, com forNEcimENto dE matErial, vi-
saNdo o atENdimENto Nas UNidadEs da rEdE PÚblica dE ENsiNo 
E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED. Integra do Edital 
e informações: sala da cEl/sEvoP/Pmm - Prédio da sEvoP, rod. br 230 
- Km 5,5 - bairro Nova marabá, marabá, Pará, das 8h às 12h e das 14h às 
18h, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, ou no portal do 
tcm/Pa, ou pelo Portal da transparência/marabá. Ass.: Higo Nogueira - 
Pregoeiro-CEL/SEVOP.

Protocolo: 784060

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 026/2022-CEL/SEVOP/PMM 

PROCESSO N° 6.716/2022-PMM - tipo menor Preço Por lote. data da 
Sessão: 28/04/2022 - 14h00min (horário local). Objeto: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA EVENTUAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
Para atENdEr o ProJEto dE aPicUltUra da sEcrEtaria mUNiciPal 
dE agricUltUra,  Prédio da sEvoP, rod. br 230 - Km 5,5 - bairro Nova 
marabá, marabá, Pará, das 8h às 12h e das 14h às 18h, ou pelo e-mail: 
sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, ou no portal do TCM/PA, ou pelo Portal 
da transparência/marabá. Ass.: Higo Nogueira -CEL/SEVOP.

Protocolo: 784061

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO SRP ELETRÔNICO Nº 031/2022-CPL/PMM 
PROCESSO Nº 5.242/2022-PMM, tipo: menor Preço por item/maior 
percentual de desconto. modo de disputa: abErto/fEcHado. data do 
certame: 29/04/2022. Horário: 09:00 (horário de Brasília-DF). Objeto RE-
GISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MOTO-
ciclEtas E dE vEÍcUlos lEvEs, PEsados E Utilitários movido á 
gasoliNa/flEX E diEsEl, QUE atENdam as mEsmas EsPEcificaÇÕEs 
TÉCNICAS E PADRÔES DE QUALIDADE DAS PEÇAS DE PRODUÇÃO ORIGI-
Nal/gENUÍNa com basE No valor das PEÇas das tabElas das fa-
BRICANTES/MONTADORAS E PRESTAÇÃO dE sErviÇos Para maNUtEN-
ÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍcUlos do fUNdo mUNiciPal 
dE saÚdE dE marabá. Uasg: 927495. Íntegra do Edital no site: https://
www.gov.br/compras/pt-br/, informações: sala da cPl/Pmm - edifício Er-
nesto frota, situada na avenida vP 08, folha 26, Quadra 07, lote 04-sub-
solo, 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), 11/04/2022.

FLEDINALDO OLIVEIRA LIMA
Pregoeiro cPl/Pmm

Portaria nº 831/2022-gP
Protocolo: 784067

POR ORDEM DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARABÁ-PA 

Fica determinada A PARALISAÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS). devido a 
necessidade de realização de adequação no projeto de reforma existente 
PARTIR DA DATA DE 31/03/2022 (Trinta e um, de março de dois mil e 
vinte e dois). Referente ao CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 053/2022-
fms/Pmm. ProcEsso admiNistrativo n° 8.124/2021/Pmm atuando na 
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modalidade de tomada dE PrEÇos Nº 017/2021-cEl/sEvoP/Pmm.  cujo 
objeto do contrato refere-se à: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHA-
RIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
(SMS), LOCALIZADO NA TRAVESA DA FONTE, BAIRRO AMAPÁ, MUNICÍPIO 
dE marabá/Pa. Empresa: a amaNcio NEto EirEli, inscrita no cNPJ - 
cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob Nº 83.858.456/0001-14. data 
da assiNatUra 31 de março de 2022. LUCIANO LOPES DIAS - Secre-
tário Municipal de Saúde de Marabá /PA.

Protocolo: 784068

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
EXTRATO DE TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Termo de Homologação referente ao PREGÃO (SRP) Nº 005/2022-CEL/
sEvoP/Pmm - forma PrEsENcial, Processo n° 1.651/2022, objeto: rE-
GISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL - AQUISIÇÃO DE BICO, CAMARA DE 
ar, PNEUs E sErviÇos dE dUPlagEm E rEcaPagEm Para atENdEr as 
NEcEssidadEs da sEcrEtaria mUNiciPal dE agricUltUra, conforme 
Edital e seus anexos; adjudicado e Homologado a empresa: matEUs co-
mErcio dE PEÇas E sErviÇos ltda, cNPJ: 14.737.889/0001-07, ven-
cedora do lote 01 e lote 02 no valor global r$ 302.724,16. assinatura: em 
21/03/2022, Secretário Municipal de Administração - José Nilton de 
Medeiros - Secretário.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preços n° 038/2022/CEL/SEVOP/PMM. Origem: PREGÃO 
(SRP) Nº 005/2022-CEL/SEVOP/PMM - FORMA PRESENCIAL, Processo n° 
1.651/2022, Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL - AQUISIÇÃO 
dE bico, camara dE ar, PNEUs E sErviÇos dE dUPlagEm E rEcaPa-
gEm Para atENdEr as NEcEssidadEs da sEcrEtaria mUNiciPal dE 
agricUltUra, a empresa: matEUs comErcio dE PEÇas E sErviÇos 
ltda, cNPJ: 14.737.889/0001-07, vencedora do lote 01 e lote 02 no valor 
global r$ 302.724,16. assinatura: em 22/03/2022, Secretário Municipal 
de Administração - José Nilton de Medeiros - Secretário.

Protocolo: 784064

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO 
AO CONTRATO N° 08/2022/FCCM 

Processo Nº 23.518/2021/Pmm, PP 014/2021/cEl/fccm - aquisição de 
moveis planejados -. vencedora r PErEira movEis PlaNEJados mE, 
cNPJ: 26.698.631/0001-10, perfazendo um valor total de r$ 31.703,48 
(trinta e um mil setecentos e três reais e quarenta e oito centavos). Ass: 
08/04/2022. vigência: 31.12.2022. recurso próprio da fccm. Vanda Régia 
Américo Gomes- Presidente da Fundação Casa da Cultura de Marabá.

Protocolo: 784077

EXTRATO CONTRATO N° 34/2022/FCCM 
Processo Nº 21.323/2021-Pmm, PP - srP n° 010/2021/cEl/fccm -. ob-
jeto: realização de exames, vencedora c&f cliNica dE mEdiciNa do 
trabalHo - mE cNPJ: 19.817.769/0001-25, perfazendo um valor total de 
R$ 124.527,45 (cento e vinte e quatro mil quinhentos e vinte e sete reais 
e quarenta e cinco centavos). Ass: 07/04/2022. Vigência: 31.12.2022. re-
curso próprio do contrato entre a fccm e a empresa valE. Vanda Régia 
Américo Gomes- Presidente da Fundação Casa da Cultura de Marabá.

Protocolo: 784078

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ÓBIDOS

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS
AVISOS DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022/PMO/SEMPOF/REPUBLICAÇÃO 
Regime de Execução: indireta por Preço global, critério de Julgamento: 
menor Preço global. objeto: contratação de empresa com mão de obra es-
pecializada para executar os serviços remanescentes da reforma e amplia-
ção do Estádio municipal ary ferreira no município de Óbidos/Pará, conforme 
contrato de repasse n° 869576/2018/mE/caiXa, em atendimento a secre-
taria municipal de Planejamento, orçamento e finanças - sEmPof. abertura: 
27/04/2022, às 9h. local de aquisição dos editais e realização do certame: 
Prefeitura municipal de Óbidos - Pa/setor de licitação, rua dep. raimundo 
Chaves, 338 - Centro; e-mail: cplicitacaopmo@gmail.com, no horário de 8h 
às 13h ou https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/e  https://obidos.
pa.gov.br/c/publicacoes/licitacoes/Bruna Estepfhnnay Silva Moraes - Pre-
sidente da CPL.

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022/PMO, 
Regime de Execução: indireta por Preço global, critério de Julgamento: 
menor Preço global. objeto: contratação de Empresa com mão de obra 
especializada para construção de 12 pontes de madeira no município de 
Óbidos. abertura: 29/04/2022, às 9h. local de aquisição dos editais e rea-
lização do certame: Prefeitura municipal de Óbidos - Pa/setor de licitação, 
rua dep. raimundo chaves, 338 - centro; e-mail: cplicitacaopmo@gmail.
com, no horário de 8h às 13h. https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-lici-
tacoes/ e  https://obidos.pa.gov.br/c/publicacoes/licitacoes/Bruna Estep-
fhnnay Silva Moraes- Presidente da CPL.

Protocolo: 784083

..

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE OURÉM

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

termo aditivo Para Prorrogação do Prazo de vigência contratual. contratan-
te: município de ourém, contratada: asevedo silva serviços de construção 
Eireli - Epp, com cNPJ nº 17.739.353/0001-00. objeto do termo: Prorroga-
ção do prazo de vigência do contrato nº 2021-0707-001, oriundo da tP nº 
002/2021, celebrado entre as partes em 07 de julho de 2021, cujo objeto é 
a implantação de microssistema de abastecimento de agua localizado na vila 
tuntum, no município de ourém, vinculado ao convenio nº 864512/2018-fUNa-
SA. Prazo de Vigência: 180(cento e oitenta) dias, iniciando-se o mesmo em 04 
de janeiro de 2022 e com término em 03 de julho de 2022. data da assinatura: 
27/12/2021. Francisco Roberto Uchoa Cruz - Prefeito Municipal.

Protocolo: 784086

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PALESTINA DO PARÁ

.

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Palestina do Pará comunica aos interessados que realizará 
no dia 27/04/2022 às 08h:30min (horário de Brasília), licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico PE - 016/2022-PmPP srP, tipo menor Preço por item com ob-
jeto: registro de preço para aquisição de materiais elétricos, para manutenção 
das instalações elétricas da rede pública e de todos os prédios públicos dos fun-
dos municipais e Prefeitura municipal de Palestina do Pará/Pa. o edital estará 
disponível no sítio do www.portaldecompraspublicas.com.br, Portal da trans-
parência (www.palestinadopara.pa.gov.br), Mural de Licitações do TCM-PA e 
pelo e-mail: cplpalestinadopara@hotmail.com.
O Município de Palestina do Pará comunica aos interessados que realizará 
no dia 27/04/2022 às 14h:30min (horário de Brasília), licitação na modali-
dade Pregão Eletrônico PE - 017/2022-fms, tipo menor Preço por item com 
objeto: contratação de Pessoa física/Pessoa Jurídica para prestação de servi-
ços médicos (clinico geral) na Unidade Básica de Saúde Paulo Roberto Pereira 
marques - amaury, localizada no município de Palestina do Pará/Pa. o edital 
estará disponível no sítio do www.portaldecompraspublicas.com.br, Portal da 
Transparência (www.palestinadopara.pa.gov.br), Mural de Licitações do TCM-
PA e pelo e-mail: cplpalestinadopara@hotmail.com.

Maykon David Costa Ferreira-Pregoeiro
Protocolo: 784090

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PARAGOMINAS

.

AVISO DE SUSPENSÃO 
Para Adequação do Edital, Fica Suspenso o Processo Licitatório  

PREGÃO ELETRÔNICO n° 9/2022-00003 
Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de atendimen-
to individualizado de Cuidador (Auxiliar de Vida Diária Escolar), bem como 
serviços de Intermediação de Libras (Língua Brasileira de Sinais), para dar 
apoio nas Escolas da rede Pública municipal de Ensino das Zonas Urbana, 
rural e áreas indígenas. desta forma, o Pregoeiro decide suspender a ses-
são, informando que a publicação da suspensão e da nova abertura acon-
tecerá nos meios de comunicação utilizados anteriormente. Jorge Pascoa 
da Silva - Pregoeiro. Portaria n° 04/2022-GPP.

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO n° 9/2022-00027 
PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Objeto: contratação de empresa para realização de serviços de elétrica e 
lanternagem com aplicação de pintura, (quando necessário), nos ônibus, mi-
cro-ônibus escolares e veículos leves, pertencente a secretaria municipal de 
Educação. data de abertura: 28/04/2022 as 09:00 hs. a retirada do Edital 
deverá ser efetuada via internet, no site: www.portaldecompraspublicas.com.
br ou de segunda a sexta-feira, de 8h as 12h e das 14h as 18h, na sede da 
PmP, sito na rua do contorno, 1212 - centro. Pgm: 12/04/2022. Simone 
Rodrigues Deziderio - Pregoeira. Portaria n° 04/2022-GPP.

Protocolo: 784091

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PAU D’ARCO

.

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022FME

O Município de Pau D’arco, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDU-
CAÇÃO DE PAU D’ARCO - PA, torna público que às  09:00 horas do dia 
28 de abril de 2022, fará realizar licitação na modalidade de cHamada 
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PÚblica com a fiNalidadE dE crEdENciamENto dE grUPos for-
mais dE agricUltorEs familiarEs E EmPrEENdEdorEs familiarEs 
RURAIS OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALI-
mENtÍcios dEstiNados ao atENdimENto dE alUNos bENEficiários 
DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, ATRAVÉS 
DE INEXIGIBILIDADES DE LICITAÇÃO EM CUMPRIMENTO A LEI 11.947, 
DE 16 DE JUNHO DE 2009 E RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 026, DE 17 DE 
JUNHo dE 2013. de acordo com o que determina a legislação vigente, 
a realizar-se no prédio da PrEfEitUra mUNiciPal dE PaU d’arco-Pa, 
na sala da licitação. o procedimento licitatório obedecerá ao disposto na 
lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores que 
lhe foram introduzidas. o Edital e seus anexos encontram-se à disposição 
dos interessados Portal da Prefeitura na Url https://paudarco.pa.gov.br/
licitacoes-e-contratos/ e no mural das licitações do tcm/Pa, a partir da 
publicação deste aviso.

PaU d’arco - Pa, 11 de abril de 2022.
LEOZANY ALVES PEREIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Protocolo: 784092

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022-FMS

O Fundo Municipal de Saúde de Pau D’arco - PA, por intermédio do 
Setor de Licitação, torna público que, fará realizar licitação na moda-
lidade Pregão Eletrônico tipo menor preço por item, objeto: rEgistro 
DE PREÇOS VISANDO FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-
ZADA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ATENÇÃO BÁSICA E CONTRO-
LADOS) PARA SEREM UTILIZADOS NO SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA DO 
mUNicÍPio dE PaU d’arco-Pa, No EXErcÍcio dE 2022. data e horário 
do início da disputa: 09:01 horas do dia 25/04/2022. de acordo com o que 
determina a legislação vigente, a realizar-se no Portal de compras Pública 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br. o procedimento licitatório 
obedecerá ao disposto na lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
do decreto nº 10.024, dE 20 de setembro de 2019, lei nº 8.666/93 e de-
mais 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://paudarco.pa.gov.br/licitacoes-e-contratos/ e 
no mural das licitações do tcm/Pa, https://www.tcm.pa.gov.br a partir da 
publicação deste aviso.

PaU d’arco - Pa, 11 de abril de 2022.
CLEITON FERREIRA CHAVES
secretário municipal de saúde

Protocolo: 784093
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PORTEL

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL
EXTRATO DE ADESÃO AO REGISTRO PREÇOS

O MUNICÍPIO DE PORTEL, através da Secretária Municipal de Edu-
cação, comunica que aderiu à ata de registro de Preços subjacente ao 
Pregão Eletrônico n° 0809001/2021, conforme os seguintes dados: Pro-
cesso administrativo n° 00908001/21 Órgão gerenciador: secretária mu-
nicipal de saúde do município de Portel/Pa. vigência da ata: 14/10/2021 a 
14/10/2022. Órgão aderente: secretaria municipal de Educação de Portel. 
objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de transporte Escolar, para as necessidades da secretaria municipal de Edu-
cação por meio do fundo de manutenção e desenvolvimento da Educação 
do Município de Portel/PA, conforme condições e especificações constantes 
do termo de referência do Pregão Eletrônico n° 0809001/2021. valor to-
tal: R$ 2.880.694,91 (dois milhões, oitocentos e oitenta mil, seiscentos e 
noventa e quatro reais e noventa e um centavos). Fornecedor: ATITUDE 
EmPrEENdimENtos E sErviÇos EirEli, cNPJ nº 18.486.556/0001-03, 
data: 31/03/2022. 

ELIAS DA SILVA SARAIVA
secretário municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL
EXTRATO DE CONTRATO

ESPECIE: CONTRATO nº 0404001/21. Origem: CARONA Nº A/2022-
240301. CONTRATANTE: FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
DA EDUCAÇÃO. CONTRATADA (O): ATITUDE EMPREENDIMENTOS E SER-
VIÇOS EIRELI, CNPJ: 18.486.556/0001-03. Valor: R$ 2.880.694,91 (dois 
milhões, oitocentos e oitenta mil, seiscentos e noventa e quatro reais e 
noventa e um centavos). VIGÊNCIA: Até 31/12/2022. OBJETO: Contrata-
ção de empresa especializada para prestação de serviços de transporte Es-
colar, para as necessidades da secretaria municipal de Educação por meio 
do fundo de manutenção e desenvolvimento da Educação do município de 
Portel/Pa. data da assinatura do contrato: 04/04/2022.

ELIAS DA SILVA SARAIVA
secretário municipal de Educação

Protocolo: 784139

..

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PRAINHA

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA
AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Prainha/Pa Resolve HOMOLOGAR em favor 
da Empresa: Linda Comercio e Serviços Eireli, cpnj: 07.146.872/0001-
01, o valor de R$432.000,00 (quatrocentos e trinta e dois mil reais) 4% 
(quatro por cento) desconto.; Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 
9/2022-250101-PmP, Processo administrativo nº 2022250101, que tem 
por objeto: registro de Preços Para contratação de Empresa Especializada 
na Prestação de serviço continuado na Emissão de bilhetes de Passagens 
aéreas de todas as companhias de transporte aéreo Em trechos nacio-
nais, incluindo reserva, Emissão, transferência, marcação, remarcação, 
cancelamento E reembolso Para atender as necessidades da Prefeitura, 
secretarias, fundo municipais.
A Prefeitura Municipal de Prainha/Pa Resolve HOMOLOGAR em fa-
vor da Empresa: S.G. de.A.Feio Eireli, cpnj:31.094.082/0001-04, o valor 
de R$: 201.210,00 (duzentos e um mil, duzentos e dez reais); Referente 
ao Pregão Presencial srP nº9/2021-271003, Processo administrativo nº 
2021271003, que tem por objeto: segunda chamada de registro de Preço 
Para Eventual contratação de Empresa Especializada Em serviços de re-
constituição de mangueiras Hidráulicas, atendendo as necessidades da se-
cretaria municipal de administração E Planejamento/sec. mun. de obras, 
viação, Urbanismo E saneamento.
A Prefeitura Municipal de Prainha/Pa Resolve HOMOLOGAR em fa-
vor da Empresa: Cal Construtora Eireli, cpnj: 10.931.990/0001-35, 
o valor de R$: 1.448.817,37 (Um Milhão quatrocentos e quarenta e oito 
mil, oitocentos e dezessete reais e trinta e sete centavos). Referente ao 
Processo tomada de Preço nº2/2022-150201, Processo administrativo nº 
2022150201, que tem por objeto: contratação de Empresa Especializada 
Para a construção da creche Proinfância - tipo 1-obra remanescente, 
referente ao termo de compromisso com Pac 2 7141/2013, localizada 
na vila de santa maria do Uruará no município de municipio de Prainha/Pá.
A Prefeitura Municipal de Prainha/Pa Resolve HOMOLOGAR em fa-
vor da Empresa: Cal Construtora Eireli, cpnj: 10.931.990/0001-35, o 
valor de R$: 1.564.758,48 (um milhão quinhentos e sessenta e quatro mil, 
setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos). Referente 
ao Processo tomada de Preço nº2/2022-150202, Processo administrativo 
nº 2022150202, que tem por objeto: seleção e contratação de Empresa 
Especializada Para a construção da creche Proinfância - tipo 1-obra re-
manescente, ao termo de compromisso com Pac 2 7141/2013, localizada 
na vila de boa vista do cuçari no município de municipio de Prainha/Pá. 
Davi Xavier de Moraes - Prefeito Municipal.

Protocolo: 784098
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PRIMAVERA

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA
RETIFICAÇÃO 

No aviso de licitação circulado na DOE/PA, n° 34.915, Pág. 101, do 
dia 31/03/2022, aonde SE LER: abertura no dia 15/04/2022. LÊ-SE: 
abertura no dia 18/04/2022. o restante permanece sem alteração. Áureo 
Bezerra Gomes - Prefeito Municipal PMP/PA

Protocolo: 784094

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE QUATIPURU

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU
AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022-002/REPUBLICAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº20220304-01/GAB/PMQ/PA. 1. A Presi-
dente da Comissão Permanente de Licitação Oficial do Município de Qua-
tipuru/Pá,no uso das prerrogativas que lhe confere a lei, comunica aos 
interessados que foram realizadas alterações no Edital do Procedimento 
licitatório na modalidade tomada dE PrEÇos Nº 2/2022-002, objetivan-
do contratação de Empresa de Engenharia Para ampliação da Unidade 
básica de saúde de Quatipuru/Pa, Por intermédio do ministério da saúde, 
conforme Proposta n° 12710.6840001/21-002. 2. a sessão pública agen-
dada para as 10h do dia 12/04/2022, foi rEmarcada para as 10h do dia 
19/04/2022. Edital com as devidas alterações deverá ser retirado no site 
oficial do Município, https://quatipuru.pa.gov.br/categoria/licitacoes/e ht-
tps://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes. Maria Ruth Carvalho Pe-
reira - Presidente da CPL.
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AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022-001 

A Prefeitura Municipal de Quatipuru comunica que HOMOLOGOU re-
sultado no dia 08/04/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022-001 do 
tipo menor preço global, que tem como objeto: construção de Uma Qua-
dra Poliesportiva com arquibancada e sem cobertura no distrito de boa 
vista e conclusão da construção do ginásio Poliesportivo com Uma arqui-
bancada e vestiário no bairro vitaulândia, no municipio de Quatipuru/Pa, 
em favor das empresas: terra luz construções e serviços ltda, inscrita no 
cNPJ n° 14.045.720/0001-88. data da Homologação: 08/04/2022. José 
Augusto Dias da Silva - Prefeito Municipal.

Protocolo: 784101

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005-2022-PMSIP
A Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, torna público que realizará 
licitação  na modalidade Pregão Eletrônico, que tem como objeto a contratação 
de empresa especializada em serviços de georreferenciamento com gPs geodé-
sico e confecção de mapa georreferenciado com imagem de drone/vant da man-
cha Urbana da sede do município de santa izabel do Pará, distrito de caraparú 
e distrito de americano, para a implementação da légua Patrimonial Urbana, 
assim como levantamento com gPs de navegação e elaboração de planta e 
memorial descritivo das áreas denominadas vila da areia branca, vila de moema, 
Vila de Conceição do Itá, Vila Cumaru e Vila de Tacajós; SESSÃO PÚBLICA: 28 
de abril de 2022, às 10:00hs, horário de brasília, www.comprasnet.gov.br. Edital 
disponível: Endereço eletrônico: http://www.comprasnet.gov.br (UASG 455288) 
e TCM PA – Informações e-mail: pregoeiropmsip@gmail.com.

Protocolo: 784063

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTARÉM

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - SMT

RESULTADO DE DISPENSA DE LICITAÇÂO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2022-SMT

Objeto: contratação emergencial de empresa especializada para conces-
são de uso de espaço público, visando administração, operação, manu-
tenção, conservação e exploração comercial dos terminais Hidroviários de 
santarém e de santana do tapará, visando atender o eminente interesse 
público a ser garantido através da secretaria municipal de mobilidade e 
trânsito. contratada: sierra do brasil ltda, cNPJ: 05.149.040/0001-13.

Paulo Jesus da Silva
secretário municipal de mobilidade e trânsito

Protocolo: 784102

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - SMT

EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2022-SMT

Objeto: contratação emergencial de empresa especializada para conces-
são de uso de espaço público, visando administração, operação, manu-
tenção, conservação e exploração comercial dos terminais Hidroviários de 
santarém e de santana do tapará, visando atender o eminente interesse 
público a ser garantido através da secretaria municipal de mobilidade e 
trânsito. contrato Nº 005/2022-smt. Partes: secretaria municipal de mo-
bilidade e trânsito e sierra do brasil ltda, cNPJ: 05.149.040/0001-13. 
vigência: 20/04/2022 à 17/10/2022.

Paulo Jesus da Silva
secretário municipal de mobilidade e trânsito

Protocolo: 784104

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

.

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL E ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022-10/PMSDA

O Município de SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA, através da PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, por intermé-
dio da Pregoeira, torna público para ciência dos interessados que tendo em 

vista uma falha na divisão de cota no Termo de Referência, e Retificação 
do Edital Processo licitatório nº 9/2022-10/Pmsda na modalidade Pregão, 
na forma Eletrônica, tipo menor Preço por itEm, para sistema de registro 
de Preços - srP, em sessão Pública Eletrônica com abertura marcada a 
partir das 08h00min (horário de Brasília-DF) do dia 11/04/2022, através 
do site: www.portaldecompraspublicas.com.br. fica adiado para o dia 
26/04/2022 às 08h00min (horário de Brasília-DF) Objeto: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMEN-
ticios, matEriais dE limPEZa coPa E coNZiNHa,Para atENdEr as 
NEcEssidadEs das sEcrEtarias mUNiciPais E fUNdo do mUNiciPio 
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA, 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, do decreto federal nº 7.892, de 
23 de janeiro de 2013, do decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, lei 
complementar nº 123/06, aplicando-se, subsidiariamente a lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e demais legislações, sob as condições e as exi-
gências estabelecidas neste edital e seus anexos. o Edital e seus anexos 
encontram-se disponíveis no Portal da transparência do município de são 
domingos do araguaia, mural de licitações - tcm/Pa, no site: www.portal-
decompraspublicas.com.br, e através de solicitação pelo e-mail: cplsda1@
gmail.com. são domingos do araguaia - Pa, 12 de abril de 2022.

Janelma Alves da Silva
Pregoeira

Protocolo: 784106

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
AVISO DE PRAZO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

O Município de São Geraldo do Araguaia-Pa, torna público que a reaber-
tura do Processo: tomada de Preços 2/2022-001, será realizada no dia 19 de 
abril de 2022 as 09:00hs. são geraldo do araguaia - Pa, 11 de abril de 2022. 
Presidente - Roberto Ednamits dos Santos - CPL - PMSAGA.

Protocolo: 784107

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 2/2022-004

A Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá, torna público abertura 
de Processo licitatório, na modalidade tomada de Preços nº 2/2022-004, 
do tipo mENor PrEÇo, sob forma de regime de EmPrEitada Por PrEÇo 
GLOBAL, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA 
NAS ÁREAS URBANAS E RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUA-
má/Pa. a sessão de recebimento de propostas, análise e julgamento será 
em 28/04/2022 às 10:00 horas, na sede da Prefeitura municipal, localizada 
na Praça licurgo Peixoto, 130, centro. Edital e anexos disponíveis: https://
www.saomigueldoguama.pa.gov.br, Portal geo-obras/Pa, Email cPl: cpl.
smg2021@gmail.com, Diretoria de Licitação, sito Praça Licurgo Peixoto, 
130, centro, horário de 08:00 Às 12:00hs.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 013/2022

A Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá, torna público abertura de 
Processo licitatório, do tipo menor preço por item, na modalidade Pregão 
Eletrônico srP nº 013/2022, cujo objeto é rEgistro dE PrEÇos Para 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE matEriais dE limPEZa E HigiENi-
ZAÇÃO E DESCARTÁVEIS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA 
PrEfEitUra, sEcrEtarias E fUNdos mUNicIPAIS DE SÃO MIGUEL DO 
gUamá/Pa. a sessão de recebimento de propostas, análise e julgamen-
to será em 27/04/2022 às 08:00 horas, por meio do endereço eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.br, Uasg:.980551, Edital e anexos: ht-
tps://www.saomigueldoguama.pa.gov.br,Portal tcm/Pa, Email cPl: smg.
pregao@gmail.com, Diretoria de Licitação, sito Praça Licurgo Peixoto, 130, 
centro, horário de 08:00 Às 12:00hs.

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE
Prefeito municipal

Protocolo: 784108

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA/PA
EXTRATO DE CONTRATO 

ORIGEM: CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 
Objeto: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e Em-
preendedor rural, destinados ao atendimento do Programa Nacional de 
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Alimentação Escolar (Pnae). Contratante: Fundo Municipal de Educação de 
são sebastião da boa vista, cNPJ nº 13.304.304/0001-94.
vigência: 31 de março a 31 de dezembro de 2022. data da assinatura: 31 
de março de 2022. contrato nº 3103001-2022. contratada: cooperativa 
agroextrativista da veneza do marajó - coPavEm, cNPJ; 07.888.062/0001-
20. Valor: R$ 604.434,00 (seiscentos e quatro mil quatrocentos e trinta e 
quatro reais).

Protocolo: 784109

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SAPUCAIA

.

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE
LICITAÇÃO Nº 003/PMS/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/PMS/2022
OBJETO: Contratação de empresa para a EXECUÇÃO DAS OBRAS de Re-
forma do Hospital municipal de sapucaia, conforme convênio Nº 15/2021, 
Processo Nº 2021/1126929 jurisdicionado pela sEcrEtaria dE Estado 
dE saÚdE PÚblica - sEsPa, para cumprir com o convênio/siconv nº 
15/2021, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - 
sEsPa  e o município de sapucaia, Estado do Pará.
FIRMA VENCEDORA:
A P SOTT CONSTRUTORA EIRELI - ME, estabelecida na rUa cUriti-
BA, S/Nº, QD 19, LT 13, ALTO  PARANA, REDENÇÃO - PA, CEP: 68.550-
017, inscrita no cNPJ nº. 16.822.467/0001-57, com o valor global de r$ 
1.742.955,36 (um milhão e setecentos e quarenta e dois mil e novecentos 
e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos)..
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
considerando os termos do processo licitatório sob a modalidade tomada 
dE PrEÇos nº 001/Pms/2022, apresentado pela comissão Permanente de 
licitação. Homologo-o e determino aos setores competentes as provi-
dencias que o caso requerer.

Sapucaia - PA, 11 de Abril de 2022.
______________________________________

PrEfEitUra mUNiciPal dE saPUcaia/Pa.
WILTON MIRANDA DE LIMA

Prefeito municipal
Protocolo: 784110

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TOMÉ-AÇU

.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 9/2022-0504001 

Tipo menor preço unitário. registro de Preços para futura e eventual 
aquisição de materiais de expediente, visando atender às necessidades da 
Prefeitura municipal de tomé-açu e demais secretarias que compõem a es-
fera administrativa municipal. data de abertura: 26/04/2022 às 09:00 h no 
site www.portaldecompraspublicas.com.br. o Edital e seus anexos encon-
tram-se disponíveis no referido site, no mural de licitações/tcm/Pa e no 
site https://transparencia.prefeituratomeacu.pa.gov.br - Hugo Leonardo 
Pontes. Pregoeiro - Tomé-Açu / PA, 12/04/2022. 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2022-3103001
O Município de Tomé Açu, torna público aos interessados que às 10:00h, 
do dia 26/04/2022, realizará sessão pública do Processo PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 9/2022-3103001, Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA DE EVENTOS INSTITUCIONAIS 
CAPTURA E EDIÇÃO DE VÍDEOS E FOTOS INSTITUCIONAIS TRANSMISSÃO 
dE EvENtos ao vivo ENtrE oUtros Para atENdEr a dEmaNdas do 
mUNicÍPio dE tomÉ-aÇU; na sala da comissão Permanente de licitação, 
localizada na av. três Poderes, 738 - centro - tomé-açu. o Edital e seus 
anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da comissão 
Permanente de licitação, localizada na Praça três Poderes nº 738, bairro: 
centro, tomé açu/Pa, de segunda a sexta feira, no horário das 8:00hs ás 
12:00hs, a partir da publicação deste aviso, bem como poderá ser consul-
tado ou retirado no Portal dos Jurisdicionados do tribunal de contas dos 
municípios do Estado do Pará - tcm/Pa: www.tcm.pa.gov.

MÁRCIA HELENA MOREIRA LEITE
Pregoeira

Protocolo: 784112

.

.

PARTICULARES
.

FAZ. SÃO MARCOS I E II, SIMONE RESENDE SOARES ZANCANER 
CPF: 846.362.462-68 

torna público que requereu a sEmma/Paragominas renovação da lar sob 
n° 051/2017 para atividade de criação de bovinos e cultura de ciclo curto 
em Paragominas/Pa.

Protocolo: 784052

FAZ. PONTE NOVA E OUTROS, WALMIR LOBATO NOGUEIRA 
CPF: 328.076.947-72 

torna público que requereu a sEmma/Paragominas renovação da lar sob 
n° 064/2017 para atividade de criação de bovinos em Paragominas/Pa.

Protocolo: 784048

FAZ. TEOLINDA II, JOAQUIM LOUREIRO PEREIRA
CPF: 395.533.967-04 

torna público que recebeu da sEmma/ipixuna do Pará, a lar sob n° 
03/2022 para atividade de cultura de ciclo curto e criação de bovinos situ-
ada no município de ipixuna do Pará.

Protocolo: 784073

FAZ. TARTARUGA, JOSÉ HENRIQUE MEIRELES DE AZEVEDO 
CPF: 920.330.248-49 

torna público que requereu a sEmma/Paragominas renovação da lar sob 
n° 050/2017 para atividade de criação de bovinos em Paragominas/Pa.

Protocolo: 784062

.

.

EMPRESARIAL
.

VIEIRA E PIZZOLI VIEIRA LTDA 
Inscrita no CNPJ: 10.737.595/0007-01

situada na rod br 163, Km1348, comUNidadE bEla vista do cara-
COL, TRAIRÃO/PA, torna público que requereu da SEMAS/PA a LO sob pro-
tocolo 2022/8065, para a sua atividade.

Protocolo: 784076

LABVIDA SERVIÇOS E COMÉRCIO 
EM SAÚDE LABORATORIAL LTDA 

CNPJ: 27.615.935/0010-20 
torna público que requereu da secretaria municipal de meio ambiente e 
Turismo - SEMMATUR de Xinguara, a Licença Ambiental Simplificada - LAS 
para a atividade laboratório de análises clinicas em Xinguara/Pa.

Protocolo: 784117

VIPOS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 
CNPJ: 09.113.898/0001-89 

torna público que recebeu da secretaria Estadual de meio ambiente 
e sustentabilidade - sEmas a licença ambiental de operação - lo nº 
13333/2022 com validade até 20/03/2027 com endereço na av. governa-
dor José malcher , nº1105-centro/ santa isabel do Para - Pa.

Protocolo: 784122

FAZ. IPÊ, DALSAM AGROFLORESTAL LTDA 
CNPJ: 04.756.318/0001-58 

torna público que requereu a sEmma/Paragominas renovação da lar sob 
n° 049/2017 para atividade de criação de bovinos e cultura de ciclo curto 
em Paragominas/Pa.

Protocolo: 784124

FAZ. MARIAH, DUNORTE AGRO LTDA 
CNPJ: 18.311.727/0001-55 

torna público que recebeu da sEmma/ipixuna do Pará, a lar sob n° 
09/2021 para atividade de cultura de ciclo curto e criação de bovinos situ-
ada no município de ipixuna do Pará.

Protocolo: 784125

L. S. AFONSO 
CNPJ nº 04.280.011/0001-23 

torna público que requereu à sEctEma lo para Posto revendedor de com-
bustíveis, em moju/Pa. Processo nº 117/2022.

Protocolo: 784121

A PESSOA JURÍDICA CUNHA 
TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS LTDA 

CNPJ: 05.323.344/0001-55 
torna público que solicitou à sEmmat benevides, no dia 22/03/2022, a 
renovação da licença de operação para a atividade de extração de saibro, 
segundo processo nº 141/2022 e no dia 24/03/2022, a renovação da lo 
para a atividade de aterro para resíduos de construção, classe a ou iner-
tes, segundo processo nº 155/2022.

Protocolo: 784127

IEDI - INSTITUTO EDUCACIONAL IMPERADOR, 
credenciado pelo o Processo de autorização Nº 275/2019 - cEE/Pa - Ensi-
no Médio na Modalidade Educação de Jovens e Adultos a Distância, códi-
go do iNEP Nº 15163512. No uso de suas atribuições declara regularizada 
a vida escolar dos alunos concluintes do Ensino médio, EJA do ano de 2022:
adeildo da silva; adelaisa maria littman; adelso rodrigues da silva; adria-
ne Ercego; adriele martins de almeida; adrielly gesze santana; ailton 
martins dutra; alcina maria camara barros; alessandra cristiani soares 
de souza; alessandro mariot; alexandra aparecida silva martins; alexan-
dra souza Jesus dos santos; aline marianne conceição ribeiro; ana flavia 
alves Porto; ana Paula antonia Pereria; andrea vasconcellos de amorim; 
andreia bricio de freitas; andrey dalmasio de almeida rodrigues; angela 
cristina frança; angelo marcelo de gouveia Koike; antonio de barros gui-
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maraes; antonio onorato dos santos; aparecida cristina da silva; ariame 
albino da costa; ariana da silva machado dos santos; bruna carla de sou-
sa Nogueira santos; bruno gatte mendonça; carlos alberto arevalo; car-
los Henrique de araujo silva; carlos Henrique martins fernandes; carlos 
Henrique santos da conceção; caroline silva da cruz; cesar gonçalves; 
claudia aparecida de oliveira; claudio ramao morel; cleide marcia alves 
da silva; daniel santos matos; daniele souza de oliveira; davi de souza 
teles; david mendes da silva; davidson rodrigo moreira de sousa; debora 
correia; deise de araujo Pereira; denise maria Nunes dos anjos; derenie-
le Nascimento de Souza; Dionatas Silva; Eder Carlos Porfirio da Rocha; 
Edna candida dos reis; Edson florindo Pereira; Eduardo Pereira de souza; 
Edvaldo Nicolau da silva Junior; Elisangela de souza araujo; Elma d’arc 
chaves ribeiro; Emanuel mendonça ramos; Eric correia da silva; Erick 
dias dos santos; Erlaine de Paula dos reis avelino; Erna schulz; Ernesto 
bruno matos silva; Eucineia lucia de oliveira dos santos; Evanilson Jesus 
dos santos; Evilin Paola tostes vieira; Ewerton adonias ribeiro de oliveira; 
fabiana aparecida de camargo; fabiana fernandes basto; fabiano martins 
de abreu; fabio Junio sousa brito; fabio lucio giovanetti; fagner Hildo ba-
tista silva; fanuel luiz Patricio; fernando dos santos araujo; filipe mateus 
costa da silva; flavia regine santos da silva; flavyo Junior correia; fran-
cieli de godoi; francisco das chagas dos santos bastos; gabriel Queiroz 
ribeiro; gabriella frança Nascimento; geilerson da silva gandra; genilton 
manoel de souza; genivaldo oliveira santana; gilmar silva dos santos; 
gilmara da silva; gilson alves batista; gilvan rodrigues de souza; gisele 
oliveira da silva; gracieli alves Pereira de oliveira; guilherme generoso 
Pedro; Hellys raquel da silva oliveira; Hiago salles couto; Hotto fernando 
spagnol de oliveira; ingrid samara da silva barbosa; ivan carlos de almei-
da silva; ivo Nunes da silva; izabeli raquel de vasconcelos Jappe; izaías 
batista de oliveira; Jafé rocha de amorim; Janaina cristina da silva candi-
do de siqueira; Jandicleia vieira cavalcante; Jean carlos Jesus de oliveira; 
Jeferson cordeiro Wroblewski; Jeferson do carmo souza; Jeferson fer-
nandes dos santos; Jeison santos; Jesse solivam de deus Poletto; Jessica 
maria de oliveira; Jonatas dos santos silva; Jose augusto da chagas lima; 
Jose Henrique da silva; Josineia souza santos; Julia de oliveira Preto faus-
tino; Jullison de sousa lopes ferreira; Karoline souza bento dos santos; 
Katia Neves Nunes soares; Kevyni teillon ribeiro soares; Keylla Katharine 
santos oliveira; larissa aparecida Paulino da silva; leandro claudino de 
oliveira; leandro guedes; leandro reis gonçalves; leila cristina gomes 
de souza; lenimar machado soares; leocir berthe; leonardo Neemias go-
mes Pereira; leonardo valentin; leticia de souza aguiar; lorrayne alvares 
Wiltler; luan de oliveira raphael; magda do carmo rodrigues barbosa; 
maickon da silva lima; maiko Piedade da conceição; manoela vitoria Pedo; 
marcia cristina cindra Werner; marciele Pardinho de oliveira; marcio luis 
cardoso; marcio vicente dias Peixoto; marco aurelio meireles guilhermino; 
marcos antonio Pantaleão de Jesus; marcos antonio sudario Junior; marcos 
Pereira barbosa; maria adriana Honorato gomes; maria angelica rosa de 
matos; maria aparecida Pereira dos santos; maria de fatima trindade dos 
santos; maria Eduarda bastos de almeida; maria gilvania rodrigues da 
costa; maria José de lima coutinho; marianna cristina de carvalho alves; 
marilene alves de Jesus duarte; marli gonçalves; marli infer; mateus sousa 
Pinto; Mateus Teixeira da Silva; Matheus Camara Bonfim; Matheus Ma-
sioli Nascimento santos; mayara gomes de Jesus; mayara marques alves 
da silva; michele saradine Porto; michelly Nascimento de oliveira; miguel 
ramos Paula da silva; misael Pires leite; Nayara alves da silva santana; 
osvaldo de oliveira; Paula adriana gauterio teixeira; Paulo roberto alves 
rodrigues; Paulo sergio santos; Pedro Henrique silva guerreiro; Poliana 
costa da silva; rafael cavalheiro lavoratti; rafael de aguiar oliveira; ra-
fael Junior ventura; rafaela de sousa dantas; raul de oliveira; raul fran-
cisco gava; reginaldo de souza monteiro; reinaldo severiano caetano; 
renato cardoso da silva; revisson rodrigues cunha; rildo franco miguel; 
rita de cassia veigas Nogueira; roberto dias; roberto francisco de lima; 
roberto machado leal; robson Nascimento da silva; rodrigo Nunes car-
doso; roger Nascimento serra Pereria; romulo ferreira lima rocha; rosa-
nia matos dos santos; rosicler de Jesus santos; rosilene teixeira barros; 
rosimere luiza de lima; rubem francisco da Paixao; sandra iara lamar-
tine; sara raiane caio azevedo; shanalise branco teixeira; sibia correia 
de oliveira; suelen aparecida dos santos; taina do carmo da silva; tania 
florao grapeggia; tatiane santos souza; tayrone generoso barbosa gon-
çalves; thainá soares dos santos; thalya da silva leal; valdene soares 
silva moura; valteone soares oliveira cabral; vanderlene Jacobsen reckel 
finck; vandinei Eduardo de oliveira; vanilza rosa da silva bernardino; 
vera lucia grande Pereira soares; victor de azevedo viana; victor Hugo 
dias da silva; viviane da silva constant canovas; viviane leon; Wander-
son Pereira Hups; Warley soares rodrigues; Weverson rodrgues ferreira; 
Willian Nogueira de souza; Wisner accil.

Protocolo: 784145

REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
PETROLEO SABBA S.A. 

torna público que requereu à secretaria de meio ambiente e sustentabili-
dade do Estado do Pará - sEmas/Pa, a licença de instalação, para termi-
nais de distribuição de combustíveis, terminal revendedor retalhista (TRR), 
terminal transportador retalhista e bases de distribuição de combustíveis e 
lubrificantes, em Estrada de Ferro Carajás, S/N - Km 738 - Pátio De Mano-
bras, marabá-Pa. foi determinado estudo de impacto ambiental.

Protocolo: 784141

VALE S.A.
Vale S.A. (CNPJ 33.592.510/0451-74), torna público que recebeu da 
secretaria municipal de meio ambiente do município de curionópolis, a 
licença de operação nº 15/2022 com validade até 05/04/2023, para a 
operação da torre de telecomunicação, localizada na fazenda ana célia, 
serra leste, município de curionópolis, estado do Pará.

Protocolo: 784142

A F DOS SANTOS MARQUES EIRELI 
CNPJ: 25.453.596/0001-06 

Torna público que Recebeu da SEMAT/ Senador Jose Porfirio - PA, a Licença 
de Operação (LO nº 021/2021) p/ Desdobro de Madeira em Tora p/ Pro-
dução de Madeira Serrada e seu Beneficiamento e requereu a Renovação 
da mesma.

Protocolo: 784143

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO 
DE ABAETETUBA, IPMA

AVISO DE RESCISÃO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 001.2021.001-IPMA

O Instituto de Previdência do Município de Abaetetuba, IPMA, neste 
ato representada pelo diretor presidente Sr. Ângelo Jose Lobato Rodrigues, 
vem através deste informar o termo de rescisão amigável do contrato nº 
001.2021.001-iPma, cujo objeto é a contratação de empresa especializada 
em fornecimento de material de expediente, entre o instituto de Previdência 
do município de abaetetuba - iPma e a empresa vilHENa E fErrEira ltda.

AVISO DE RESCISÃO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 003.2021.003-IPMA

O Instituto de Previdência do Município de Abaetetuba, IPMA, neste 
ato representada pelo diretor presidente Sr. Ângelo Jose Lobato Rodrigues, 
vem através deste informar o termo de rescisão amigável do contrato nº 
003.2021.003-iPma, cujo objeto é a contratação Empresa Especializada 
para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de com-
putadores, impressoras e periféricos e a aquisição e recarga de tonners, 
entre o instituto de Previdência do município de abaetetuba - iPma e a 
empresa vilHENa E fErrEira ltda.

AVISO DE RESCISÃO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 004.2021.004-IPMA

O Instituto de Previdência do Município de Abaetetuba, IPMA, neste 
ato representada pelo diretor presidente Sr. Ângelo Jose Lobato Rodrigues, 
vem através deste informar o termo de rescisão amigável do contrato nº 
004.2021.004-iPma, cujo objeto é a contratação Empresa Especializada 
para fornecimento de gênero alimentícios, entre o instituto de Previdência 
do município de abaetetuba - iPma e a empresa aNtoNia f gomEs co-
mErcio - mE.

Protocolo: 784135

EDITAL DE CONVOCAÇÃO E DIVULGAÇÃO 
Convocamos os Enfermeiros funcionários da COOPERATIVA UNIMED 
BELÉM, para participarem de Assembleia Geral Extraordinária, que 
ocorrerá no dia 19/04/2022(terça-feira), às 20h, em primeira convocação e 
às 20h30min, em segunda e última convocação, com qualquer número dos 
presentes, a ser realizada de forma virtual por meio da plataforma google 
meets, em link a ser divulgado no dia da assembleia geral, para esclareci-
mentos sobre as negociações da norma coletiva de trabalho 2022/2023.e 
deliberação da seguinte ordem do dia: 1º. Concordância (ou não) com a 
proposta da Empresa para alteração da carga horária e reajuste salarial. 
2º. o que houver.  belém/Pa, 11 de abril de 2022. Antonia Trindade Va-
lente dos Santos. Presidente do Senpa. coren/PA. 29.484.

Protocolo: 784148

CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ/PA
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022-01-PE/CMA 
A Câmara Municipal de Aurora do Pará/Pa, por intermédio do prego-
eiro e equipe de apoio, torna público que, fará realizar licitação na moda-
lidade Pregão Eletrônico, do tipo menor valor por item, as 09:00 horas do 
dia 28 de abril de 2022. Objeto: Aquisição de Combustíveis e Lubrificantes 
automotivos para atender as necessidades da câmara municipal de aurora 
do Pará/Pa. o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos inte-
ressados na salada comissão Permanente de licitações, localizada rua 
são francisco, s/n, centro, prédio da câmara municipal, cep: 68.658-000, 
aurora do Pará/Pa, no horário das 8:00hs ás 12:00hs, a partir da publica-
ção deste aviso, até a data anterior aquela estipulada para sua abertura 
da cessão, bem como poderá ser consultado ou retirado no site Portal 
de compras Púbicas;https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Portal 
da câmara municipal na Url:https://camaraauroradopara.pa.gov.br e no 
mural das licitações do tcm/Pa, https://www.tcm.pa.gov.br. informações 
complementares poderão ser solicitadas pelo e-mail: camaraaurora2017@
gmail.com. Valdiney Marcelo Alves Gadelha - Pregoeiro.

Protocolo: 784150

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS
INDÚSTRIAS GRÁFICAS DO ESTADO DO PARÁ

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados todos os trabalhadores gráficos, da empresa jornalística 
Delta Publicidade S/A, associados quites com suas obrigações bem como 
os não associados, para assembléia geral que será realizada no dia 14 de 
abril de 2022, com primeira chamada às 20:00h e segunda chamada às 
20:30h. na av. romulo maiorana, nº 2473 – marco, para deliberar sobre as 
seguintes pautas: a) Eleição da Comissão de Negociação; b) Discussão do 
índice de reajuste; c) O que ocorrer.

belém, 11 de abril de 2022.
Natalino de Jesus Oliveira Gama

Presidente.
Protocolo: 784202
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