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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

Lei Nº 9.612, de 6 de JUNHo de 2022.
altera a lei Estadual nº 9.318, de 22 de setembro de 2021.
a aSSEMBlEia lEGiSlaTiVa do ESTado do Pará estatui e eu sanciono 
a seguinte lei: 
art. 1º  a lei Estadual nº 9.318, de 22 de setembro de 2021, passa a 
vigorar com a seguinte redação:
“art. 2º ..............................
............................................
Parágrafo único. a aferição do critério de renda previsto no caput deste 
artigo será feita trimestralmente, de acordo com a relação disponibilizada 
pelo Programa federal “auxílio Brasil”.
art. 2º  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 6 de junho de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Lei Nº 9.613, de 6 de JUNHo de 2022
altera a lei Estadual nº 9.518, de 6 de abril de 2022, que autoriza o Poder 
Executivo a contratar operação de crédito destinada à execução do projeto 
denominado “asfalto Por Todo Pará ii”.
a aSSEMBlEia lEGiSlaTiVa do ESTado do Pará estatui e eu sanciono a 
seguinte lei: 
art. 1º  a lei Estadual nº 9.518, de 6 de abril de 2022, passa a vigorar com a 
seguinte redação:
 “art. 1º  ..............................
§ 1º O financiamento previsto no caput deste artigo poderá ser contratado 
junto ao Banco do Brasil (BB), Banco Nacional de desenvolvimento Econômico 
e Social (BNdES), ao Banco de Brasília S/a (BrB), ou à caixa Econômica 
federal (caiXa).
.............................................”
art. 2º  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 6 de junho de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto Nº 2.415, de 6 de JUNHo de 2022
revoga o decreto Estadual n° 674, de 08 de abril de 2020. 
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição Estadual, e 
considerando a edição da Portaria GM/MS n° 913, de 22 de abril de 2022, 
dEcrETa: 
art. 1º revoga-se o decreto Estadual n° 674, de 08 de abril de 2020. 
art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, respeitando-
se a aplicação do decreto revogado pelo art. 1° aos óbitos ocorridos 
durante o período de sua vigência. 
Palácio do GoVErNo, 6 de junho de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto Nº 2.416, de 6  de JUNHo de 2022
altera o decreto Estadual nº 2.044, de 3 de dezembro de 2021, que 
institui a Política Estadual de Incentivo à Vacinação contra a COVID-19.
o GoVErNador do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso V, da constituição Estadual; e
considerando a ampla cobertura vacinal no Estado, a redução expressiva 
do número de casos de infecção pelo coronavírus e a necessidade de 
flexibilizar as regras sobre o uso de máscara em locais fechados,
dEcrETa: 
art. 1º  o decreto Estadual nº 2.044, de 3 de dezembro de 2021, passa a 
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 12.  É facultado aos Municípios, através de ato próprio, flexibilizar o 
uso de máscaras pela população em ambientes abertos e fechados.
.................................................”
art. 2º  revogam-se:
i - o parágrafo único do art. 12 do decreto Estadual nº 2.044, de 2021; e
ii - decreto Estadual nº 2.265, de 29 de março de 2022.
art. 3º  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio do GoVErNo, 6 de junho de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto Nº 2.417, de 6  de JUNHo de 2022
fixa critérios para acordos em precatórios.
o GoVErNador do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso V, da constituição Estadual, e
considerando a necessidade de regulamentação do art. 8º da lei Estadual nº 
7.482, de 25 de novembro de 2010, e
considerando a necessidade de atualização do percentual de deságio 
ofertado para o acolhimento de propostas de acordo em precatório, de 
forma a incentivar a conciliação e o encerramento das demandas judiciais 
contra o Estado,

dEcrETa: 
art. 1º  fica a câmara de conciliação de Precatórios de que trata o art. 
5º da lei Estadual nº 7.482, de 25 de novembro de 2010, autorizada a 
aplicar percentual de deságio variável, a depender da data de inscrição 
do precatório na ordem cronológica de pagamento, de acordo com os 
seguintes critérios:
i - 10% (dez por cento), para os créditos de precatórios inscritos na ordem 
cronológica de pagamento dos anos de 2020 e anteriores;
ii - 15% (quinze por cento), para os créditos de precatórios inscritos na 
ordem cronológica de pagamento a partir do ano de 2021; e
iii - 10% (dez por cento), para os créditos de precatórios oriundos de acordo 
celebrados com o Estado e homologados judicialmente, inscritos na ordem 
cronológica em qualquer ano.
Parágrafo único.  o acordo celebrado junto à câmara de conciliação de 
Precatórios quitará integralmente o débito do Estado relativo ao precatório 
em cujo processo) houver conciliação.
art. 2º  Para a celebração dos acordos, o deságio será aplicado sobre o valor 
do crédito atualizado no mês de realização da audiência de conciliação junto à 
coordenadoria de Precatórios.
Parágrafo único.  Será observada a ordem cronológica dos precatórios 
informada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para fins do 
chamamento dos credores para manifestarem interesse em entabular 
acordos com o Estado do Pará.
art. 3º  revoga-se o decreto Estadual nº 481, de 23 de dezembro de 2019.
art. 4º  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio do GoVErNo, 6 de junho de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 810107

d e c r e t o Nº 2413, de 6 de JUNHo 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$ 2.380.491,59 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$ 2.380.491,59 (dois Milhões, Trezen-
tos e oitenta Mil, Quatrocentos e Noventa e Um reais e cinquenta e Nove 
centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071011545115087556 - SEdoP 0301 444042 800.000,00
291012678214867429 - SETraN 0301 444042 250.000,00

362011442215008817 - fundação ParáPaz 0661 449052 1.191.741,70
552012372215087669 - ProdEPa 0660 449040 138.749,89

ToTal 2.380.491,59

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, 6 de junho 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 2414, de 6 de JUNHo 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$ 22.908.081,19 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$ 22.908.081,19 (Vinte e dois Milhões, 
Novecentos e oito Mil, oitenta e Um reais e dezenove centavos), para 
atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071011569514987658 - SEdoP 0101 444042 268.201,83
081012781314998796 - SEEl 0101 335041 13.500.000,00

251022884600009043 - Enc. PGE 0101 319091 7.000.000,00
271031854114978931 - NEPMV 0106 449052 1.208.396,99
481011236315017616 - SEcTET 0124 445042 155.091,00

532012212212978338 - ioE 0261 449052 70.000,00
672011612212978339 - coHaB 0101 319092 116.503,39

901011030215078289 - fES 0101 444042 499.200,00
951012645114897648 - NGTM 0101 449035 90.687,98

ToTal 22.908.081,19
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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

071011545114897608 - SEdoP 0101 449051 90.687,98

071011545114897645 - SEdoP 0101 449051 116.503,39

251022884600009068 - Enc. PGE 0101 319091 7.000.000,00
271031854114978931 - NEPMV 0106 339039 1.208.396,99
481011236315018822 - SEcTET 0124 339039 155.091,00

532012212212978338 - ioE 0261 339030 70.000,00
842020927200019026 - fiNaNPrEV 0101 319001 14.267.401,83

ToTal 22.908.081,19

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 6 de junho de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

iVaLdo reNaLdo de PaULa Ledo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 810105

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

Portaria Nº 750/2022-ccG, de 6 de JUNHo 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, 
r E S o l V E:
exonerar JoHN lENNoN MoraES dE oliVEira do cargo em comissão de 
assistente operacional ii, código GEP-daS-012.2, com lotação na casa 
civil da Governadoria do Estado.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 6 dE JUNHo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

errata da Portaria N° 896/2022-crG, de 03/06/2022, 
PUBLicada No doe Nº. 34.996, de 06/06/2022.
onde se lê: no período de 03 a 06/06/2022 e 3.½ (três e meia) diárias.
Leia-se: no período de 03 a 05/06/2022 e 2.½ (duas e meia) diárias.
Belém-Pa, 06 de junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 810110

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 902/2022 - ccG 
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições 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 2022/687989, de 01/06/2022.
rESolVE:
i – EXclUir a servidora claUdia rEGiNa dE SoUZa BarroS, da Porta-
ria nº 120/2020-crG, de 10/09/2020, publicada no doE nº 34.341, de 
11/09/2020, a contar de 01/06/2022.
ii – iNclUir na Portaria nº 120/2020-crG, de 10/09/2020, publicada no 
doE nº 34.341, de 11/09/2020, a contar de 01/06/2022, a servidora abai-
xo discriminado:

serVidor carGo MatricULa FUN-
cioNaL FUNÇÃo

Maria amélia louzeiro de oliveira assistente adminis-
trativo 3254607/ 1   fiscal

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoriado ESTado, 06 de junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 809622

diÁria
.

Portaria Nº 910/2022-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° 2022/703439 de 5 de junho de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de SaNTa iZaBEl do Pará/Pa, no dia 06/06/2022.

servidor objetivo

BENEdiTo rodriGUES dE SoUZa, cPf 067.542.362-72, matrí-
cula funcional nº 3212181/ 1, Motorista, lotado na diretoria de 

Gestão de logística.

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

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária o 
servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 6 de junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 911/2022-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° 2022/700466, de 03 de junho de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para os municípios 
de caNaÃ doS caraJáS/ oUrilÂNdia do NorTE/Pa, no período de 03 
a 06/06/2022.

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 a servidora do cerimonial, no 
referido município.

 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três 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, 06 de Junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 810019
Portaria Nº 894/2022-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° 2022/688796, de 01 de junho de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o colaborador Eventual, abaixo relacionado a se deslocar para 
o município de SÃo JoÃo da PoNTa/Pa, no período de 01 a 02/06/2022.

colaborador objetivo

JoSÉ PaTricio PiNTo da TriNdadE, cPf 017.683.242-47.
cooperação técnica a diretoria do cerimonial, 
na agenda pública do Governo do Estado, no 

referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias ao colaborador acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 03 de Junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
*republicada por ter saído com incorreção doe nº 34.996 de 06.06.202.

Portaria Nº 903/2022-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° 2022/694501, de 02 de junho 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 lUZia do Pará/Pa, no dia 06/06/2022.

servidora objetivo

lUiZ oTaVio PirES da PENHa, matrícula funcional nº 5424216/ 
3, cPf 10475788249, ocupante do cargo de assistente operacio-

nal ii, lotação na coordenadoria de Transporte.

dar apoio logístico, a Secretaria de Estado de cultura, 
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, 06 de Junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 904/2022-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° 2022/701694, de 3 de junho de 2022;
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar no trecho SaNTa-
rÉM/ TrairÃo/ JacarEacaNGa/ NoVo ProGrESSo/ SaNTarÉM/Pa, no 
período de 06 a 09/06/2022.

servidor objetivo
roNilMa SaNToS da SilVa, matrícula funcional nº 5945736/1, 
cPf 716.995.382-04, cargo assessor de comunicação, lotada no 

centro regional de Governo do Baixo amazonas.
 

cobertura jornalística, nos referidos municípios.
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ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 6 de junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 905/2022-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° 2022/703435, de 05 de junho de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de SaNTa iZaBEl do Pará /Pa, no dia 06/06/2022.

servidor objetivo
JoSENir GoNÇalVES NaSciMENTo, matrícula funcional nº5190800/1, 

cPf 282.130.502-82, coordenador do Núcleo, lotado no NUrMEc.
acompanhar a agenda do Governo, 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, 06 de Junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 906/2022-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° 2022/703434, de 05 de junho de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para os municípios 
de caNaÃ doS caraJáS/ áGUa aZUl do NorTE/ TUcUMÃ/ oUrilÂNdia/ 
rEdENÇÃo/Pa, no dia 04/06/2022.

servidor objetivo
JoSENir GoNÇalVES NaSciMENTo, matrícula funcional nº5190800/1, 

cPf 282.130.502-82, coordenador do Núcleo, lotado no NUrMEc.
acompanhar a agenda do Governo, nos referidos 

municípios.

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, 06 de Junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
Portaria Nº 907/2022-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° 2022/699505, de 3 de junho de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar no trecho SaNTa-
rÉM/ BElÉM /SaNTarÉM/Pa, no período de 05 a 09/06/2022.

servidor objetivo
daYaN SEriQUE doS SaNToS, matrícula funcional nº5365465/3, 
cPf 404.000.422-15, cargo coordenador de área / Especialista 
em Educação classe i, lotado no centro regional de Governo do 

Baixo amazonas.

cumprir agenda institucional, na referida cidade.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 4.½ (quatro 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, 6 de junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 908/2022-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° 2022/701679, de 03 de Junho de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar no trecho SaNTa-
rÉM / TrairÃo/ JacarEaGaNGa/ NoVo ProGrESSo/ SaNTarÉM/Pa, no 
período de 06 a 09/06/2022.

servidor objetivo
JarliElSoN SaNToS da coSTa, matrícula funcional nº 

5945810/1, cPf 776.061.672-49, cargo assessor Especial i, 
lotado no centro regional de Governo do Baixo amazonas.

dar apoio logístico a equipe da crGBa, nos referidos 
municípios.

 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três 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, 06 de Junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 909/2022-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° 2022/700437, de 03 de Junho de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para os municípios 
de caNaÃ doS caraJáS/ oUrilÂNdia do NorTE/Pa, no período de 03 
a 05/06/2022.

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, nos 
referidos municípios.

 

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, 06 de Junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 809994

FÉrias
.

Portaria N° 901/2022-crG, de 03 de Junho 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. 2022/699428, de 03/06/2022;
rESolVE:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, a contar de 06/06/2022, o gozo 
de férias da servidora roNilMa SaNToS da SilVa, id. funcional nº. 
5945736/1, concedido por meio da Portaria nº. 697/2022-crG, publicada 
no DOE Nº. 34959, de 05/05/2022, ficando os dias interrompidos para 
gozo oportuno.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 03 de Junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 809675

.

.

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

errata
.

errata do eXtrato do 3º terMo aditiVo ao coNtrato adMi-
NistratiVo Nº 002/2020 - cMG
ProtocoLo NÚMero: 779310
PUBLicado No doe Nº 34.917, de 1º de aBriL de 2022.
onde se lê:

Natureza da despesa

33.90.33.11 – Passagens e despesas com locomoção/Passagens aéreas para o País
33.90.33.12 – Passagens e despesas com locomoção/Passagens aéreas para o 

Exterior
33.90.33.15 – Passagens e despesas com locomoção/Passagens fluviais para o País
33.90.33.18 – Passagens e despesas com locomoção/Passagens Terrestres para o 

País

fonte do recurso 0101000000 e/ou 0301000000 (recursos ordinários)
 0101006359 e/ou 0301006359 (recursos ordinários / Passagem aérea)

Leia-se:

Natureza da despesa 33.90.39.80 – outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica/ Hospedagens.
fonte do recurso 0101000000 e/ou 0301000000 (recursos ordinários).

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 06 dE JUNHo dE 2022.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior – cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 809971

diÁria
.

eXtrato de Portaria Nº 500/2022 – 
di/cMG, de 06 de JUNHo de 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: Novo Progresso/Pa; Pe-
ríodo: 05 a 09/06/2022; Quantidade de diárias: 5,0 (alimentação) 4,0 
(pousada); Servidores: SUB TEN PM r/r Humberto dias da Silva, Mf nº 
5019346/3, 2º SGT PM r/r Wilson Junior Tavares do Nascimento, Mf nº  
5079845/2; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do 
retorno. ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Junior;

Protocolo: 809884
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eXtrato de Portaria Nº 499/2022 – 
di/cMG, de 06 de JUNHo de 2022

objetivo: Em complementação à PorTaria Nº 479/2022 – di/
cMG, desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo 
do Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: Jacareacanga/
Pa; Período: 04 a 10/06/2022; Quantidade de diárias: 6,0 (alimentação) 
6,0 (pousada); Servidor: Valter fernando da Silva almeida, Mf nº 
3382290/3; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
do retorno. ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Junior;

Protocolo: 809893

errata de eXtrato de Portaria Nº 487/2022 – di/cMG, de 03 
de JUNHo de 2022 
NÚMero da PUBLicaÇÃo: 809343
PUBLicado No doe Nº 34.996 de 06/06/2022
oNde se LÊ: 
“EXTraTo dE PorTaria Nº 487/2022 – di/cMG, dE 03 dE JUNHo dE 2022”
Leia-se:
“EXTraTo dE PorTaria Nº 497/2022 – di/cMG, dE 03 dE JUNHo dE 2022”
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 06 dE JUNHo dE 2022.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior – cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 810100

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

Portaria
.

Portaria Nº 277/2022-PGe.G., 06 de Junho de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais …
rESolVE:
i- aUToriZar, a servidora, lorena costa Santos, id. funcional nº 
54180576/2 a se afastar de suas funções no período de 13.06 a 02.07.2022 
para gozo de residual de férias, referente ao período aquisitivo 2019/2020, 
concedida pela PorTaria Nº 377/2022-PGE.G., de 06.08.2021, devendo 
responder pelo cargo em comissão GEP-daS-012.4, a servidora, Juliana 
fonseca Pontes, identidade funcional nº 5958510/1.
ii- coNcEdEr, 10 (dez) dias de férias à servidora, lorena costa Santos, 
id. funcional nº 54180576/2, no período de 03 a 12.07.2022, referente ao 
período aquisitivo 2020/2021, devendo responder pelo cargo em comissão 
GEP-daS-012.4, a servidora, Juliana fonseca Pontes, identidade funcional 
nº 5958510/1.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 810061
Portaria Nº 264/2022-PGe.G., 03 de junho de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso de suas atribuições 
legais...
rESolVE:
coNcEdEr, à servidora, débora Solange oliveira lima, id. funcional nº 
57193159/2, 30 (trinta) dias de licença prêmio, referente a 2ª parcela do 
triênio 2011/2014, no período de 01 a 30.08.2022, devendo responder 
pelo cargo de coordenador de Gestão documental, o servidor, cesar de 
Souza casseb, id. funcional nº 57214677/2.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 809398
Portaria Nº 278/2022-PGe.G., 06 de Junho de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais …
rESolVE:
TraNSfErir, o gozo de férias referente ao período aquisitivo 2021/2022, 
da assessora, fabiola ribeiro Soares, identidade funcional nº 5958581/1, 
concedida pela PorTaria Nº 086/2022-PGE.G., de 25.02.2022, para o 
período de 04 a 18.04.2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 810016

.

.

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

.

.

errata
.

da PUBLicaÇÃo da Portaria N° 153/2022-GaB/seac, No doe 
N° 34.992 de 02/06/2022,
EXclUa-SE a liNHa:

5959599-1 HUGo MoraES liMa 13/04/2021 -12/04/2022 04/07/2022 a 02/08/2022 30

Protocolo: 810066

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 05/2022-seac
Excelentíssimo Senhor ricardo BriSolla BalESTrEri, Secretário Es-
tratégico de articulação da cidadania-SEac, no uso de suas atribuições 
legais, e, de acordo com as leis nº. 8.666/93 e 10.520/2002, e legislação 
complementar pertinente; coNSidEraNdo o teor do Parecer da assesso-
ria Jurídica, anexado ao Processo administrativo nº. 2022/183716; coNSi-
dEraNdo a adjudicação do Pregão Eletrônico nº 05/2022-SEac, publicada 
no doE nº. 34.978, em 23/05/2022; coNSidEraNdo a inexistência de 
qualquer vício ou irregularidade, resolve:
i – HoMoloGar a adjudicação proferida pelo Pregoeiro, referente à li-
citação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o nº 05/2022-SEac, para 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM forNEciMENTo dE li-
XEiraS, pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades 
da Secretaria Estratégica de articulação da cidadania – SEac, pelo MENor 
PrEÇo ofertado ao loTE ÚNico, para a empresa forTclEaN coMErcio 
dE EQUiPaMENToS EirEli inscrita no cNPJ sob o nº. 36.327.075/0001-
29, no valor global de r$ 36.725,33 (tinta e seis mil, setecentos e vinte e 
cinco reais e trinta e três centavos).
ii – EMPENHE-SE o valor supracitado paras as empresas vencedoras, devi-
damente adjudicado pela Sr. Pregoeiro.
III – PUBLIQUE-SE o presente Despacho na forma da Lei para fins de eficácia.
Belém/Pa, 03 de junho de 2022.
ricardo BriSolla BalESTrEri
SEcrETário dE ESTado dE arTicUlaÇÃo da cidadaNia – SEac/Pa

Protocolo: 809628
terMo de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 01/2022-seac
Excelentíssimo Senhor ricardo BriSolla BalESTrEri, Secretário Es-
tratégico de articulação da cidadania-SEac, no uso de suas atribuições 
legais, e, de acordo com as leis nº. 8.666/93 e 10.520/2002, e legislação 
complementar pertinente; coNSidEraNdo o teor do Parecer da assesso-
ria Jurídica, anexado ao Processo administrativo nº. 2021/211669; coNSi-
dEraNdo a adjudicação do Pregão Eletrônico nº 01/2022-SEac, publicada 
no doE nº. 34.988, em 31/05/2022; coNSidEraNdo a inexistência de 
qualquer vício ou irregularidade, resolve:
i – HoMoloGar a adjudicação proferida pelo Pregoeiro, referente à licita-
ção na modalidade Pregão Eletrônico, sob o nº 01/2022-SEac, para coN-
TraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na PrESTaÇÃo dE SErViÇoS 
dE oUTSoUrciNG dE iMPrESSÃo, pelo período de 12 (doze) meses, para 
atender as necessidades da Secretaria Estratégica de articulação da cida-
dania – SEac, pelo melhor lance ofertado ao loTE ÚNico, para a empresa 
SYSTEMScoPY lTda-EPP inscrita no cNPJ sob o nº. 05.352.726/0001-07, 
no valor global de r$ 285.744,00 (duzentos e oitenta e cinco mil, setecen-
tos e quarenta e quatro reais).
ii – EMPENHE-SE o valor supracitado paras as empresas vencedoras, devi-
damente adjudicado pela Sr. Pregoeiro.
III – PUBLIQUE-SE o presente Despacho na forma da Lei para fins de eficácia.
Belém/Pa, 03 de junho de 2022.
ricardo BriSolla BalESTrEri
SEcrETário dE ESTado dE arTicUlaÇÃo da cidadaNia/SEac

Protocolo: 809631

diÁria
.

Portaria 160/2022-GaB/seac
Belém Pa 06 de junho 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;
coNSidEraNdo o MEMo nº 043/2022 - daf/SEac;
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor abaixo 3,0 (três) diárias no período de 05/06/2022 
a 08/06/2022 ao município de canaã dos carajás, no Estado do Pará, com 
objetivo “de garantir condições plenas de funcionamento a partir de sua 
inauguração”

MatrÍcULa NoMe do serVidor cPF
5920408-3 iValdo afoNSo XaViEr dE aMoriM 219.328.752-04

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 06 de junho de 2022.
ricardo Brisolla Balestreri
Secretário de Estado - SEac

Protocolo: 809680

.

.

AUDITORIA GERAL DO ESTADO

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUÇÃo NorMatiVa aGe Nº 01, de 06 de JUNHo de 2022
Prorroga prazos previstos na instrução Normativa aGE nº. 03, de 10 de 
setembro de 2021, que regulamenta o decreto Estadual nº. 1.712, de 12
de julho de 2021.



8  diário oficial Nº 34.998 Terça-feira, 07 DE JUNHO DE 2022

o aUdiTor GEral do ESTado, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas pelo art. 18, Viii e XV, do decreto Estadual nº. 2.536, de 3 de 
novembro de 2006, e pelo caput do art. 15 do decreto Estadual nº. 1.712, 
de 12 de julho de 2021;
coNSidEraNdo, que a auditoria-Geral do Estado obteve por meio do 
Termo de Cooperação nº 004/2019-CGMSP, firmado com a Controladoria-
Geral do Município de São Paulo, permissão para utilização do SiSPaTri – 
Sistema de controle de Bens Patrimoniais dos agentes Públicos, de autoria 
da ProdaM – Empresa de Tecnologia da informação e comunicação de 
São Paulo;
coNSidEraNdo, que referido sistema vem sendo instalado e adaptado à 
realidade do Estado do Pará pela ProdEPa;
coNSidEraNdo, que a partir desta data o sistema começa a operar em 
fase de testes;
coNSidEraNdo, que encerrada a fase de testes, seguir-se-á a capacita-
ção de gestores de recursos Humanos e servidores de todos os órgãos do 
Poder Executivo para utilização do sistema;
coNSidEraNdo, a necessidade de tempo considerável para conclusão 
dessas fases, bem como para ajustes que se fizerem necessários para o 
perfeito funcionamento do SiSPaTri;
coNSidEraNdo, que o SiSPaTri vai substituir a apresentação da declara-
ção de bens e valores por meio físico e por e-mail, e proporcionar práticas 
mais eficazes de controle interno; e
CONSIDERANDO, os princípios da eficiência previsto no art. 37, caput, da
constituição federal de 1988 e o da economia na gestão dos serviços públicos.
rESolVE:
art. 1º. ProrroGar os seguintes prazos previstos na instrução Normativa 
aGE nº. 03, de 10 de setembro de 2021, publicada no doE n° 34.696, de 
13 de setembro de 2021:
i – prazo previsto no art. 3º, ii, para até 31 de agosto de 2022; e
ii – prazo previsto no art. 16, §2º, para até 30 de novembro de 2022.
art. 2º. Esta instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
JoSÉ rUBENS BarrEiroS dE lEÃo
auditor-Geral do Estado

Protocolo: 809980
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

adMissÃo de serVidor
admissão de servidor
Órgão: fundação ParáPaZ
Vigência: 18/05/2022 à 17/05/2023
Modalidade de admissão: Temporário
ato: contrato administrativo
fUNÇÃo do SErVidor: ProfESSor EdUcaÇÃo fÍSica
Nível: GradUaÇÃo
NoME do SErVidor: BiaNca aParEcida loPES dE PaUla
Processo: 2021/1092384
ordenador: alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
admissão de servidor
Órgão: fundação ParáPaZ
Vigência: 18/05/2022 à 17/05/2023
Modalidade de admissão: Temporário
ato: contrato administrativo
fUNÇÃo do SErVidor: ProfESSor EdUcaÇÃo fÍSica
Nível: GradUaÇÃo
NoME do SErVidor: daNYEllY PErEira dE liMa
Processo: 2021/1092384
ordenador: alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
admissão de servidor
Órgão: fundação ParáPaZ
Vigência: 18/05/2022 à 17/05/2023
Modalidade de admissão: Temporário
ato: contrato administrativo
fUNÇÃo do SErVidor: TÉcNico EM GESTÃo Social - PEdaGoGia
Nível: GradUaÇÃo
NoME do SErVidor: diaNE diaS da SilVa
Processo: 2021/1092384
ordenador: alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
admissão de servidor
Órgão: fundação ParáPaZ
Vigência: 18/05/2022 à 17/05/2023
Modalidade de admissão: Temporário
ato: contrato administrativo
fUNÇÃo do SErVidor: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
Nível: ENSiNo MÉdio
NoME do SErVidor: Edir JoSE lEiTE da SilVa JUNior
Processo: 2021/1092384
ordenador: alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
admissão de servidor
Órgão: fundação ParáPaZ
Vigência: 18/05/2022 à 17/05/2023
Modalidade de admissão: Temporário
ato: contrato administrativo

fUNÇÃo do SErVidor: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
Nível: ENSiNo MÉdio
NoME do SErVidor: EdSoN caMarGo da SilVa cUNHa
Processo: 2021/1092384
ordenador: alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
admissão de servidor
Órgão: fundação ParáPaZ
Vigência: 18/05/2022 à 17/05/2023
Modalidade de admissão: Temporário
ato: contrato administrativo
fUNÇÃo do SErVidor: TÉcNico EM GESTÃo Social - PEdaGoGia
Nível: ENSiNo MÉdio
NoME do SErVidor: ElEN foNSEca fraNÇa
Processo: 2021/1092384
ordenador: alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
admissão de servidor
Órgão: fundação ParáPaZ
Vigência: 18/05/2022 à 17/05/2023
Modalidade de admissão: Temporário
ato: contrato administrativo
fUNÇÃo do SErVidor: ProfESSor EdUcaÇÃo fÍSica
Nível: GradUaÇÃo
NoME do SErVidor: EliZaBETH MaToS dE SoUZa
Processo: 2021/1092384
ordenador: alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
admissão de servidor
Órgão: fundação ParáPaZ
Vigência: 18/05/2022 à 17/05/2023
Modalidade de admissão: Temporário
ato: contrato administrativo
fUNÇÃo do SErVidor: ProfESSor iNforMáTica
Nível: GradUaÇÃo
NoME do SErVidor: GEorGE alEXaNdro fErrEira BarBoSa
Processo: 2021/1092384
ordenador: alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
admissão de servidor
Órgão: fundação ParáPaZ
Vigência: 18/05/2022 à 17/05/2023
Modalidade de admissão: Temporário
ato: contrato administrativo
fUNÇÃo do SErVidor: TÉcNico EM GESTÃo Social - PEdaGoGia
Nível: GradUaÇÃo
NoME do SErVidor: HalETEia do Socorro BarrETo MiGlio
Processo: 2021/1092384
ordenador: alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
admissão de servidor
Órgão: fundação ParáPaZ
Vigência: 18/05/2022 à 17/05/2023
Modalidade de admissão: Temporário
ato: contrato administrativo
fUNÇÃo do SErVidor: ProfESSor iNforMáTica
Nível: GradUaÇÃo
NoME do SErVidor: HildiciaNo cHaGaS oliVEira
Processo: 2021/1092384
ordenador: alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
admissão de servidor
Órgão: fundação ParáPaZ
Vigência: 18/05/2022 à 17/05/2023
Modalidade de admissão: Temporário
ato: contrato administrativo
fUNÇÃo do SErVidor: ProfESSor iNforMáTica
Nível: GradUaÇÃo
NoME do SErVidor: iGor WENNEr SilVa falcao
Processo: 2021/1092384
ordenador: alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
admissão de servidor
Órgão: fundação ParáPaZ
Vigência: 18/05/2022 à 17/05/2023
Modalidade de admissão: Temporário
ato: contrato administrativo
fUNÇÃo do SErVidor: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
Nível: ENSiNo MÉdio
NoME do SErVidor: iNGrid Paola SilVa da SilVa
Processo: 2021/1092384
ordenador: alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
admissão de servidor
Órgão: fundação ParáPaZ
Vigência: 18/05/2022 à 17/05/2023
Modalidade de admissão: Temporário
ato: contrato administrativo
fUNÇÃo do SErVidor: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
Nível: ENSiNo MÉdio
NoME do SErVidor: Joao Marcio fErNaNdES MarTiNS
Processo: 2021/1092384
ordenador: alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
admissão de servidor
Órgão: fundação ParáPaZ
Vigência: 18/05/2022 à 17/05/2023
Modalidade de admissão: Temporário
ato: contrato administrativo
fUNÇÃo do SErVidor: ProfESSor EdUcaÇÃo fÍSica
Nível: GradUaÇÃo
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NoME do SErVidor: JociValdo BarBoSa
Processo: 2021/1092384
ordenador: alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
admissão de servidor
Órgão: fundação ParáPaZ
Vigência: 18/05/2022 à 17/05/2023
Modalidade de admissão: Temporário
ato: contrato administrativo
fUNÇÃo do SErVidor: ProfESSor iNforMáTica
Nível: GradUaÇÃo
NoME do SErVidor: JoSE fErNaNdo SaNToS doS SaNToS
Processo: 2021/1092384
ordenador: alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
admissão de servidor
Órgão: fundação ParáPaZ
Vigência: 18/05/2022 à 17/05/2023
Modalidade de admissão: Temporário
ato: contrato administrativo
fUNÇÃo do SErVidor: ProfESSor iNforMáTica
Nível: GradUaÇÃo
NoME do SErVidor: KENY lUcaS da SilVa GoES
Processo: 2021/1092384
ordenador: alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
admissão de servidor
Órgão: fundação ParáPaZ
Vigência: 18/05/2022 à 17/05/2023
Modalidade de admissão: Temporário
ato: contrato administrativo
fUNÇÃo do SErVidor: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
Nível: ENSiNo MÉdio
NoME do SErVidor: Marcia JoSiaNE raMoS SaldaNHa
Processo: 2021/1092384
ordenador: alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
admissão de servidor
Órgão: fundação ParáPaZ
Vigência: 18/05/2022 à 17/05/2023
Modalidade de admissão: Temporário
ato: contrato administrativo
fUNÇÃo do SErVidor: TÉcNico EM GESTÃo Social - PEdaGoGia
Nível: GradUaÇÃo
NoME do SErVidor: MarilENE aParEcida SilVa raMoS
Processo: 2021/1092384
ordenador: alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
admissão de servidor
Órgão: fundação ParáPaZ
Vigência: 18/05/2022 à 17/05/2023
Modalidade de admissão: Temporário
ato: contrato administrativo
fUNÇÃo do SErVidor: TÉcNico EM GESTÃo Social - PEdaGoGia
Nível: GradUaÇÃo
NoME do SErVidor: rEiNaldo fErrEira BaTiSTa
Processo: 2021/1092384
ordenador: alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
admissão de servidor
Órgão: fundação ParáPaZ
Vigência: 18/05/2022 à 17/05/2023
Modalidade de admissão: Temporário
ato: contrato administrativo
fUNÇÃo do SErVidor: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
Nível: ENSiNo MÉdio
NoME do SErVidor: roSiclÉia Maria SaNTiaGo
Processo: 2021/1092384
ordenador: alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
admissão de servidor
Órgão: fundação ParáPaZ
Vigência: 18/05/2022 à 17/05/2023
Modalidade de admissão: Temporário
ato: contrato administrativo
fUNÇÃo do SErVidor: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
Nível: ENSiNo MÉdio
NoME do SErVidor: SaMara do roSario Baia
Processo: 2021/1092384
ordenador: alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
admissão de servidor
Órgão: fundação ParáPaZ
Vigência: 18/05/2022 à 17/05/2023
Modalidade de admissão: Temporário
ato: contrato administrativo
fUNÇÃo do SErVidor: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
Nível: ENSiNo MÉdio
NoME do SErVidor: SaMia JaMillE MarQUE da SilVa
Processo: 2021/1092384
ordenador: alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
admissão de servidor
Órgão: fundação ParáPaZ
Vigência: 18/05/2022 à 17/05/2023
Modalidade de admissão: Temporário
ato: contrato administrativo
fUNÇÃo do SErVidor: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
Nível: ENSiNo MÉdio

NoME do SErVidor: VaNdErlEia do Socorro faBiaNo GoNÇalVES
Processo: 2021/1092384
ordenador: alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
admissão de servidor
Órgão: fundação ParáPaZ
Vigência: 18/05/2022 à 17/05/2023
Modalidade de admissão: Temporário
ato: contrato administrativo
fUNÇÃo do SErVidor: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
Nível: ENSiNo MÉdio
NoME do SErVidor: YaSMiNN liarTH SilVa
Processo: 2021/1092384
ordenador: alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS

Protocolo: 809515

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do PriMeiro terMo aditiVo ao
coNtrato adMiNistratiVo Nº 024/2021
ProcESSo Nº 2022/484359
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por finalidade o reajuste de valor 
do coNTraTo Nº 024/2021. o objeto do contrato inicial é a prestação de 
serviços terceirizados de apoio administrativo e operacional para a sede da 
fundação Parápaz e demais unidades do ente.
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo ParáPaZ
coNTraTada: diaMoNd SErViÇoS dE liMPEZa E MÃo dE oBra lTda, 
cNPJ nº 08.538.011/0001-31
doTaÇÃo orÇaMENTária:
-funcional Programática: 14.122.1297.8338 – (operacionalização das 
ações administrativas)
- Elemento de despesa: 3390-37.01 (locação de Mão-de-obra – apoio 
adm. Técnico e operacional)
- fonte de recursos: 0101 – (recursos do Tesouro)
- Valor Mensal: 83.948,18
- ação: 227275
- Pi: 4120008338c
Valor:
(repactuação contratual – conforme ccT 2022/2023 SEacXSiNElPa – a 
partir: 31.12.2021)
reajuste aprovado ccT 2022/2023: 9% (nove por cento) sobre o valor 
global do contrato (acrescido dos devidos impostos)
Valor Global: r$ 3.942.771,72
Valor Mensal:r$ 328.564,31
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
da lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002,do decreto federal nº 
10.024 de 20 de setembro de 2019, lei Estadual n° 6.474, de 06 de agosto 
de 2002, e do decreto Estadual nº 534, de 04 de fevereiro de 2020
daTa da aSSiNaTUra: 02/06/2022
ordENador rESPoNSáVEl: alberto Henrique Teixeira de Barros
Presidente da fUNdaÇÃo ParáPaZ

Protocolo: 809571

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 136 de 06 de JUNHo de 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais, 
que lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE Nº 34.490, de 12 
de fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei no 8.097 de 01de 
janeiro de 2015.
rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo a publicação de admissão do Processo Seletivo 
Simplificado – PSS nº 002/2022, publicada no DOE nº 34.996 de 06 de 
junho de 2022, Protocolo: 809374
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 809509

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Portaria N° 0139-Gs/sePLad, de 06 de JUNHo de 2.022
 o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no 
uso da competência delegada através do decreto Governamental nº. 
2.163 de 06 de abril de 2006, publicado no Diário Oficial n° 30.660 de 
11/04/2006;
considerando o Mandado de Segurança, Processo Judicial nº. 0845199-
49.2022.8.14.0301, Processo nº. 2022/679759.
rESolVE:
Exonerar a pedido, a servidora GErUSa oliVEira da rocHa, matrícula 
5949720/1, do cargo de Policial Penal, lotada na Secretaria de Estado de 
administração Penitenciária – SEaP, a contar de 14/04/2.022 de acordo 
com o art. 59 da lei n° 5810 de 24/01/94.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, de 06 
de junho de 2.022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 809525
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desiGNar serVidor
.

Portaria N°. 486/2022-daF/sePLad, de 06 de JUNHo 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 pelo art. 4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, de 
25 de maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 2022,
coNSidEraNdo o art. 1º do decreto nº 855 de 24 de junho de 2020,
coNSidEraNdo o Processo n°2022/701406,
r E S o l V E:
i-dESiGNar a servidora lUciENE SilVa NUNES coNcEiÇÃo, id. funcional 
nº. 55588881/1, ocupante do cargo de Técnico de administração e finan-
ças, para responder como Gerente da coordenadoria de Suporte, durante o 
impedimento legal do titular JacKSoN NEY raMoS Garcia, id. funcional 
nº. 55587792/1, no período de 16/05/2022 a 30/05/2022.
ii-os efeitos desta Portaria retroagirão a 16/05/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 06 dE 
JUNHo dE 2022.
 iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 810063

diÁria
.

Portaria Nº 481/2022-daF/sePLad, de 06 de JUNHo de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 
2021 e as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de 
dezembro de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 145 da lei nº 5.810, de 24/01/1994;
coNSidEraNdo o Processo PaE nº 2022/677033 de 31.05.2022,
r E S o l V E:
i – autorizar os servidores Euricles limite Teixeira id. funcional nº 
8015473/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública/diretor, a 
viajar para Brasília/df no período de 26.06 a 01.07.2022, para participar 
na 28ª reunião do comitê Gestor da rede + Brasil- Elo Estados e no Vii 
fórum Nacional das Transferências da União na qualidade de coordenador 
da UGE – com objetivo de fortalecer a Governança, a melhoria da Gestão e 
do controle dos gastos públicos e a maior efetividade das políticas públicas 
com recursos públicos, no âmbito da capacitação de recursos Especiais 
para o Estado do Pará na referida cidade, lotado na Secretaria de Estado de 
Planejamento e administração, conforme solicitações de diárias.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 5 e ½ (cinco e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocarão conforme item i.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 06 dE 
JUNHo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 485/2022-daF/sePLad, de 06 de JUNHo de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 145 da lei nº 5.810, de 24/01/1994;
coNSidEraNdo o Processo PaE nº 2022/646476de 25.05.2022,
r E S o l V E:
i – autorizar o servidor lUiZ fErNaNdo MacHado dE oliVEira SoUZa 
id. funcional nº 57209684/1, ocupante do cargo de Técnico em infor-
mática reg. Merc. cl.a, lotado na Secretaria de Estado de Planejamen-
to e administração, a viajar para Belo Horizonte/MG, no período de 09 
a 10.06.2022, para participar do fórum consad 122º fórum Nacional de 
Secretários de Estado da administração buscar encontrar soluções consen-
suais das importantes áreas da administração Pública.na referida cidade.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 1 e ½ (uma e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 06 dE 
JUNHo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 809966

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 478/2022-daF/sePLad, de 03 de JUNHo 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 pelo art.4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, de 25 de 
maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 2022,
coNSidEraNdo, o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550 de 13/04/2021.
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2022/684885 de 01/06/2022
rESolVE:
coNcEdEr 15 (quinze) dias de férias regulamentares ao servidor Marco 
aNToNio MENdES VaScoNcEloS id. funcional nº 28878/1 ocupante do 
cargo de auxiliar Técnico, lo tado na coordenadoria de logística e Gestão 

– cloG/daf/SEPlad, no período de 18 de julho de 2022 a 01 de agosto 
de 2022, referente ao período aquisitivo de 03 de março de 2020 a 02 de 
março de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 03 dE 
JUNHo dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 809411
Portaria Nº 480/2022-daF/sePLad, de 06 de JUNHo 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 pelo art.4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, de 
25 de maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 2022,
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: 2022/690705 de 
02/06/2022.
rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares à servidora aNToNia 
dE faTiMa criSPiM dE SoUZa id. funcional nº 3867/1, ocupante do car-
go de assistente administrativo, lo tada na coordenadoria do Patrimônio 
Mobiliário – cPaM/SEPlad, no período de 27 de junho de 2022 a 26 de 
julho de 2022, referente ao período aquisitivo de 13 de junho de 2021 a 
12 de junho de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 06 dE 
JUNHo dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 809451

Portaria Nº 171, de 3 de JUNHo 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 
2315, de 27 de abril de 2022, que aprova a Programação orçamentária e o 
cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Segurida-
de Social, para o segundo quadrimestre do exercício de 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 segundo 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 171, de 3 de JUNHo de 2022

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

desPesa

FoNte

2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

dEfESa Social
SEGUP

outras despesas 
correntes 0,00 47.742,36 0,00 0,00 47.742,36

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0103 0,00 47.742,36 0,00 0,00 47.742,36

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

fdE
outras despesas 

correntes 0,00 175,94 0,00 0,00 175,94

despesas ordinárias
 0101 0,00 175,94 0,00 0,00 175,94

SEdaP
investimentos 0,00 440.000,00 0,00 0,00 440.000,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0301 0,00 440.000,00 0,00 0,00 440.000,00
outras despesas 

correntes 0,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00

despesas ordinárias
 0301 0,00 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00

SEdEME

outras despesas 
correntes 0,00 347.428,76 173.714,38 173.714,36 694.857,50

contrato Estimativo
 0301 0,00 347.428,76 173.714,38 173.714,36 694.857,50
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SETUr
outras despesas 

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

despesas ordinárias
 0301 0,00 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00

iNfra-ESTrUTUra E 
TraNSPorTE

NGTM
investimentos 0,00 6.080.036,67 0,00 0,00 6.080.036,67

obras e instalações
 0131 0,00 6.080.036,67 0,00 0,00 6.080.036,67

SETraN
investimentos 0,00 9.152.327,80 0,00 0,00 9.152.327,80

obras e instalações
 0101 0,00 9.152.327,80 0,00 0,00 9.152.327,80

PolÍTica Social
fEaS

investimentos 0,00 129.840,26 0,00 0,00 129.840,26
Equipamentos e Mate-

rial Permanente
 0101 0,00 129.840,26 0,00 0,00 129.840,26

fES
outras despesas 

correntes 0,00 375.500,00 0,00 0,00 375.500,00

despesas ordinárias
 0301 0,00 375.500,00 0,00 0,00 375.500,00

SEJUdH
outras despesas 

correntes 0,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 222.000,00

contrato Estimativo
 0301 0,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 222.000,00

SESPa
investimentos 0,00 5.138.365,56 0,00 0,00 5.138.365,56

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) fES

 0103 0,00 5.138.365,56 0,00 0,00 5.138.365,56
PolÍTica SÓcio-

cUlTUral
SEcUlT

outras despesas 
correntes 0,00 82.400,00 0,00 0,00 82.400,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 82.400,00 0,00 0,00 82.400,00

SEEl
outras despesas 

correntes 0,00 9.620.000,00 0,00 0,00 9.620.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 9.620.000,00 0,00 0,00 9.620.000,00

ProGraMa/
orGÃo FoNte

2º QUadriMestre - 2022
Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

agricultura, 
Pecuária, Pesca e 

aquicultura
0,00 790.000,00 0,00 0,00 790.000,00

SEdaP
 0301 0,00 790.000,00 0,00 0,00 790.000,00

cultura 0,00 82.400,00 0,00 0,00 82.400,00
SEcUlT

 0101 0,00 82.400,00 0,00 0,00 82.400,00
desenvolvimento 
Urbano - Habita-
ção, Saneamento  

e Mobilidade 

0,00 6.080.036,67 0,00 0,00 6.080.036,67

NGTM

 0131 0,00 6.080.036,67 0,00 0,00 6.080.036,67

direitos Socioassis-
tenciais 0,00 129.840,26 0,00 0,00 129.840,26

fEaS

 0101 0,00 129.840,26 0,00 0,00 129.840,26

Esporte e lazer 0,00 9.620.000,00 0,00 0,00 9.620.000,00

SEEl
 0101 0,00 9.620.000,00 0,00 0,00 9.620.000,00

indústria, comér-
cio, Serviços e 

Turismo
0,00 1.247.428,76 173.714,38 173.714,36 1.594.857,50

SEdEME
 0301 0,00 347.428,76 173.714,38 173.714,36 694.857,50

SETUr
 0301 0,00 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00

infraestrutura e 
logística 0,00 9.152.327,80 0,00 0,00 9.152.327,80

SETraN
 0101 0,00 9.152.327,80 0,00 0,00 9.152.327,80

Manutenção da 
Gestão 0,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 222.000,00

SEJUdH
 0301 0,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 222.000,00

Saúde 0,00 5.561.607,92 0,00 0,00 5.561.607,92
fES
 0301 0,00 375.500,00 0,00 0,00 375.500,00

SEGUP
dESTaQUE rEcEBi-

do do(a) fES
 0103 0,00 47.742,36 0,00 0,00 47.742,36

SESPa
dESTaQUE rEcEBi-

do do(a) fES
 0103 0,00 5.138.365,56 0,00 0,00 5.138.365,56

Trabalho, Emprego 
e renda 0,00 175,94 0,00 0,00 175,94

fdE
 0101 0,00 175,94 0,00 0,00 175,94

FoNte
2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

0101 - rEcUrSoS ordi-
NarioS                                         0,00 18.984.744,00 0,00 0,00 18.984.744,00

0103 - fES - recursos 
ordinários 0,00 5.186.107,92 0,00 0,00 5.186.107,92

0131 - oPEracoES dE 
crEdiTo EXTErNaS                               0,00 6.080.036,67 0,00 0,00 6.080.036,67

0301 - recursos ordinários 0,00 2.486.928,76 247.714,38 247.714,36 2.982.357,50

ToTal 0,00 32.737.817,35 247.714,38 247.714,36 33.233.246,09

* republicada por ter saído com incorreção no doe n° 34.996, de 06/06/2022

Portaria Nº 175, de 6 de JUNHo 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 
2315, de 27 de abril de 2022, que aprova a Programação orçamentária e 
o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguri-
dade Social, para o segundo quadrimestre do exercício de 2022 e, conside-
rando o(s) decreto(s) n° 2413, de 06/06/2022.
rESolVE:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no cro-
nograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguridade 
Social, do segundo 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 175, de 6 de JUNHo de 2022

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

desPesa

FoNte

2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

dEfESa Social
Polícia civil

outras despesas 
correntes 0,00 431.242,50 0,00 0,00 431.242,50

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) dETraN
 0661 0,00 431.242,50 0,00 0,00 431.242,50
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dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

NEPMV-fUNdo 
aMaZÔNia

investimentos 0,00 3.208.396,99 0,00 0,00 3.208.396,99
Equipamentos e Mate-

rial Permanente
ProViSÃo rEcEBida 

do(a) NEPMV
 0106 0,00 3.208.396,99 0,00 0,00 3.208.396,99

outras despesas 
correntes 0,00 312.639,13 0,00 0,00 312.639,13

contrato Estimativo
ProViSÃo rEcEBida 

do(a) NEPMV
 0106 0,00 312.639,13 0,00 0,00 312.639,13

GESTÃo
ProdEPa

investimentos 0,00 837.749,89 0,00 0,00 837.749,89
obras e instalações

 0101 0,00 699.000,00 0,00 0,00 699.000,00
outras despesa de 

investimentos
 0660 0,00 138.749,89 0,00 0,00 138.749,89

iNfra-ESTrUTUra E 
TraNSPorTE

coHaB
Pessoal e Encargos 

Sociais 0,00 116.503,39 0,00 0,00 116.503,39

dEa
 0101 0,00 116.503,39 0,00 0,00 116.503,39

NGTM
investimentos 0,00 90.687,98 0,00 0,00 90.687,98

outras despesa de 
investimentos

 0101 0,00 90.687,98 0,00 0,00 90.687,98
SEdoP

investimentos 0,00 1.068.201,83 0,00 0,00 1.068.201,83
obras e instalações

 0301 0,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00
outras despesa de 

investimentos
 0101 0,00 268.201,83 0,00 0,00 268.201,83

SETraN
investimentos 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

obras e instalações
 0301 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

PolÍTica Social
crS - altamira

outras despesas 
correntes 0,00 12.088,00 0,00 0,00 12.088,00

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0349 0,00 12.088,00 0,00 0,00 12.088,00

lacEN
outras despesas 

correntes 0,00 266.384,00 0,00 0,00 266.384,00

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0349 0,00 266.384,00 0,00 0,00 266.384,00

SESPa
investimentos 0,00 499.200,00 0,00 0,00 499.200,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) fES

 0101 0,00 499.200,00 0,00 0,00 499.200,00
PolÍTica SÓcio-

cUlTUral
SEEl

outras despesas 
correntes 0,00 13.500.000,00 0,00 0,00 13.500.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 13.500.000,00 0,00 0,00 13.500.000,00

UEPa
investimentos 0,00 580.068,70 0,00 0,00 580.068,70

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) SEcTET

 0124 0,00 480.068,70 0,00 0,00 480.068,70
reforma

 0102 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
outras despesas 

correntes 0,00 1.111.018,60 0,00 0,00 1.111.018,60

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) SEcTET
 0124 0,00 1.111.018,60 0,00 0,00 1.111.018,60

SUBordiNadoS ao 
GoVErNo do ESTado

fundação ParáPaz
investimentos 0,00 1.191.741,70 0,00 0,00 1.191.741,70

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0661 0,00 1.191.741,70 0,00 0,00 1.191.741,70

ProGraMa/
orGÃo FoNte

2º QUadriMestre - 2022
Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

cidadania, 
Justiça e direitos 

Humanos
0,00 1.191.741,70 0,00 0,00 1.191.741,70

fundação ParáPaz
 0661 0,00 1.191.741,70 0,00 0,00 1.191.741,70

desenvolvimento 
Urbano - Habita-
ção, Saneamento  

e Mobilidade 

0,00 90.687,98 0,00 0,00 90.687,98

NGTM
 0101 0,00 90.687,98 0,00 0,00 90.687,98

Educação 
Profissional e 
Tecnológica

0,00 1.111.018,60 0,00 0,00 1.111.018,60

UEPa
dESTaQUE 

rEcEBido do(a) 
SEcTET

 0124 0,00 1.111.018,60 0,00 0,00 1.111.018,60
Educação Superior 0,00 580.068,70 0,00 0,00 580.068,70

UEPa
 0102 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

dESTaQUE 
rEcEBido do(a) 

SEcTET
 0124 0,00 480.068,70 0,00 0,00 480.068,70

Esporte e lazer 0,00 13.500.000,00 0,00 0,00 13.500.000,00
SEEl

 0101 0,00 13.500.000,00 0,00 0,00 13.500.000,00
Governança 

Pública 0,00 1.637.749,89 0,00 0,00 1.637.749,89

ProdEPa
 0101 0,00 699.000,00 0,00 0,00 699.000,00
 0660 0,00 138.749,89 0,00 0,00 138.749,89

SEdoP
 0301 0,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00

indústria, comér-
cio, Serviços e 

Turismo
0,00 268.201,83 0,00 0,00 268.201,83

SEdoP
 0101 0,00 268.201,83 0,00 0,00 268.201,83

infraestrutura e 
logística 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

SETraN

 0301 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

Manutenção da 
Gestão 0,00 116.503,39 0,00 0,00 116.503,39
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coHaB
 0101 0,00 116.503,39 0,00 0,00 116.503,39

Meio ambiente 
e ordenamento 

Territorial
0,00 3.521.036,12 0,00 0,00 3.521.036,12

NEPMV-fUNdo 
aMaZÔNia
ProViSÃo 

rEcEBida do(a) 
NEPMV

 0106 0,00 3.521.036,12 0,00 0,00 3.521.036,12
Saúde 0,00 777.672,00 0,00 0,00 777.672,00

crS - altamira
dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0349 0,00 12.088,00 0,00 0,00 12.088,00
lacEN

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0349 0,00 266.384,00 0,00 0,00 266.384,00
SESPa

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0101 0,00 499.200,00 0,00 0,00 499.200,00
Segurança Pública 0,00 431.242,50 0,00 0,00 431.242,50

Polícia civil
dESTaQUE 

rEcEBido do(a) 
dETraN

 0661 0,00 431.242,50 0,00 0,00 431.242,50

FoNte
2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

0101 - rEcUrSoS ordi-
NarioS                                         0,00 15.173.593,20 0,00 0,00 15.173.593,20

0102 - EdUcaÇÃo - rEcUr-
SoS ordiNárioS 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

0106 - rEcUr.ProV.dE 
TraNSf.coNVENioS E 

oUTroS.                    
0,00 3.521.036,12 0,00 0,00 3.521.036,12

0124 - royaltie Mineral 0,00 1.591.087,30 0,00 0,00 1.591.087,30

0301 - recursos ordinários 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00

0349 - fES - SUS / fundo 
a fundo 0,00 278.472,00 0,00 0,00 278.472,00

0660 - recursos Provenientes 
de Transferências de convê-

nios e outros
0,00 138.749,89 0,00 0,00 138.749,89

0661 - recursos Próprios 
diretamente arrecadado pela 

administração indireta
0,00 1.622.984,20 0,00 0,00 1.622.984,20

ToTal 0,00 23.475.922,71 0,00 0,00 23.475.922,71

Portaria Nº 176, de 6 de JUNHo de 2022 - dPo
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
2115, de 13 de janeiro de 2022, que aprova a Programação orçamentária 
e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Segu-
ridade Social, para o 1º quadrimestre do exercício de 2022.
rESolVE:
i - reduzir no montante de r$ 335.000,00 (Trezentos e Trinta e cinco Mil 
reais), a quota do primeiro quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) de des-
pesa(s) da(s) Unidade(s) orçamentária(s), de acordo com o(s) anexo(s) 
constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 176, de 6 de JUNHo de 2022

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

desPesa

FoNte

1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

NGPMcrEdcid

inversões financeiras 0,00 135.000,00 200.000,00 0,00 335.000,00

outras despesas

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) fdE

 0301 0,00 135.000,00 200.000,00 0,00 335.000,00

ProGraMa/
orGÃo FoNte

1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

Trabalho, Emprego 
e renda 0,00 135.000,00 200.000,00 0,00 335.000,00

NGPMcrEdcid

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fdE

 0301 0,00 135.000,00 200.000,00 0,00 335.000,00

FoNte
1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL
0301 - recursos ordinários 0,00 135.000,00 200.000,00 0,00 335.000,00

ToTal 0,00 135.000,00 200.000,00 0,00 335.000,00

Portaria Nº 177, de 6 de JUNHo de 2022 - dPo
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
2315, de 27 de abril de 2022, que aprova a Programação orçamentária e o 
cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Segurida-
de Social, para o 2º quadrimestre do exercício de 2022.
rESolVE:
i - reduzir no montante de r$ 431.242,50 (Quatrocentos e Trinta e Um 
Mil, duzentos e Quarenta e dois reais e cinquenta centavos), a quota 
do segundo quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) de despesa(s) da(s) 
Unidade(s) orçamentária(s), de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) 
desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 177, de 6 de JUNHo de 2022

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

desPesa

FoNte

2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

dEfESa Social

Polícia civil

outras despesas 
correntes 0,00 431.242,50 0,00 0,00 431.242,50

despesas ordinárias

dESTaQUE rEcEBido 
do(a) dETraN

 0261 0,00 431.242,50 0,00 0,00 431.242,50

ProGraMa/
orGÃo FoNte

2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

Segurança Pública 0,00 431.242,50 0,00 0,00 431.242,50

Polícia civil

dESTaQUE 
rEcEBido do(a) 

dETraN

 0261 0,00 431.242,50 0,00 0,00 431.242,50
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FoNte
2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

0261 - rEc.ProP.dirETa-
MENTE arrEc.PElo orG.

adM.iNdir               
0,00 431.242,50 0,00 0,00 431.242,50

ToTal 0,00 431.242,50 0,00 0,00 431.242,50

Protocolo: 810106

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N.º 104, de 06 de junho de 2022.
o Presidente da iMPrENSa oficial do ESTado-ioE, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pela lei Estadual n.º 4.438, de 12 de dezembro 
de 1972 e pelo decreto Estadual n.º 1.636, de 08 de junho de 2005; consi-
derando o que dispõe o art. 67, da lei federal n.º 8.666/1993 e o decreto 
Estadual Nº 870, de 04/10/2013;
rESolVE: designar a servidora abaixo indicada para acompanhamento e 
fiscalização na condição de Fiscal Titular aos Contratos conforme abaixo 
pormenorizado:

coNtratado coNtrato oBJeto VaLor Procedi-
MeNto FiscaL

BElÉM rio 
SEGUraNÇa 

EirElli (cNPJ nº 
17.433.496/0001-

90)

cTr 014/2020/
ioE
 

coNTraTaÇÃo dE EM-
PrESa ESPEcialiZada 
Na PrESTaÇÃo dE SEr-
ViÇoS coNTiNUadoS

r$ 123.185,88 
(cento e vinte e 
três mil, cento e 
oitenta e cinco 

reais e oitenta e 
oito centavos)

Processo N°
2020/128

Titular: lUaNa 
MiraNda 

fariaS raBElo 
(MaTrÍcUla N° 

5961552/2)
 

NorTE TUriSMo 
lTda EPP (cNPJ nº 
05.570.254/0001-

69)

cTr 006/2020/
ioE
 

coNTraTaÇÃo dE EM-
PrESa ESPEcialiZada 

Na PrESTaÇÃo dE 
SErViÇoS dE aGEN-

ciaMENTo dE ViaGENS 
QUE coMPrEENdE o 
forNEciMENTo dE 
PaSSaGENS aÉrEaS 

NacioNaiS E iNTErNa-
cioNaiS

r$ 145.000,00 
(cento e quarenta 
e cinco mil reais)

Processo N°
2020/038

Titular: lUaNa 
MiraNda 

fariaS raBElo 
(MaTrÍcUla N° 

5961552/2)

claro S/a 
(cNPJ nº 

40.432.544/0001-
47)

cTr 039/2016/
ioE
 

coNTraTaÇÃo dE EM-
PrESa ESPEcialiZada 
Na PrESTaÇÃo dE SEr-
ViÇoS dE TElEfoNia

r$ 23.011,20 
(Vinte e Três Mil 

onze reais e Vinte 
centavos)

Processo N°
2016/009

Titular: lUaNa 
MiraNda 

fariaS raBElo 
(MaTrÍcUla N° 

5961552/2)

revogam-se anteriores, registre-se, publique-se e cumpra-se.
aroldo carNEiro
PrESidENTE da ioE

Protocolo: 809973

.

.

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 090 de 03 de junho de 2022.
ProrroGar, a licença para tratamento de saúde, da servidora lENY do 
Socorro alMEida BEcHara, matrícula Nº 3156737/1, ocupante do car-
go de asssistente administrativo, de acordo com o art. 83 da lei Nº 5.810 de 
24.01.94(regime Jurídico), no período de 23/04/2022 a 06/06/2022.
a presente Portaria retroagirá seus efeitos a contar do dia 23 de abril de 2022.
aNiZio BESTENE JUNior
diretor administrativo e financeiro.

Protocolo: 809616

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

diÁria
.

Portaria Nº 423 de 03 de JUNHo 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 2022/691147 
(PaE), de 02/06/2022, que trata sobre autorização de deslocamento e 
concessão de diárias.
rESolVE:
i – aUToriZar os servidores abaixo relacionados, a viajarem a cidade de 
Fortaleza/CE, no período de 07/06/2022 a 11/06/2022, a fim de partici-
parem do 55° congresso Nacional da aBiPEM e do 4° congresso Estadual 
da acEPrEM:

serVidores MatrÍcULa carGo/FUNÇÃo LotaÇÃo

isabela do Socorro ramalho demétrio 80846157/4 Técnico Previdenciário a Núcleo de controle interno

Márpia callegari 5888069/2 Técnico Previdenciário a Núcleo de controle interno

Michell coelho Pompeu 57190376/4 Técnico Previdenciário a Núcleo de controle interno

Tainah Prata cristino 5956726/1 Técnico Previdenciário a Núcleo de controle interno

ii – coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 04 e ½ (quatro e meia) 
diárias aos servidores citados acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 03 de junho de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 808836
Portaria Nº 424 de 03 de JUNHo 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 2022/517076 
(PaE), de 29/04/2022, que trata sobre autorização de deslocamento e 
concessão de diárias.
 rESolVE:
i – aUToriZar os servidores abaixo relacionados, a viajarem a cidade de 
Fortaleza/CE, no período de 07/06/2022 a 11/06/2022, a fim de partici-
parem do 55° congresso Nacional da aBiPEM e do 4° congresso Estadual 
da acEPrEM:

serVidores MatrÍcULa carGo/FUNÇÃo LotaÇÃo

Bárbara Bitar de lima Moreira 5948836/1 Técnico Previdenciário a diretoria de Previdência

Vinicius Muniz Vasco 5948922/1 Técnico Previdenciário a diretoria de Previdência

ii – coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 04 e ½ (quatro e meia) 
diárias aos servidores citados acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 03 de junho de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 808890
Portaria Nº 425 de 03 de JUNHo 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 2022/690984 
(PaE), de 02/06/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar a servidora Marcella Martins Giordano, matrícula nº 
5904595/3, ocupante da função de Técnico Previdenciário a, lotada na 
coordenadoria de cadastro e Habilitação, a viajar a cidade de fortaleza/
CE, no período de 07/06/2022 a 11/06/2022, a fim de participar do 55º 
congresso Nacional da aBiPEM e 4º congresso Estadual da aceprem.
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ii - coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 04 e ½ (quatro e 
meia) diárias à servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 03 de junho de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 808894
Portaria Nº 426 de 03 de JUNHo 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 2022/674729 
(PaE), de 31/05/2022, que trata sobre autorização de deslocamento e 
concessão de diárias.
rESolVE:
i – aUToriZar os servidores abaixo relacionados, a viajarem a cidade de 
Fortaleza/CE, no período de 07/06/2022 a 11/06/2022, a fim de partici-
parem do 55° congresso Nacional da aBiPEM e do 4° congresso Estadual 
da acEPrEM:

serVidoras MatrÍcULa carGo/FUNÇÃo LotaÇÃo

antônio cristhiano Braga 
Guimarães 5948805/1 Técnico de administração e 

finanças Núcleo Gestor de investimento

Elvira carolina Scapin Martins 5948311/1 analista de investimentos Núcleo Gestor de investimento

Silvina Kelly Gomes da Silva 54193919/1 analista de investimentos Núcleo Gestor de investimento

Utan dias de lima 54195654/1 Técnico em Estatística e atuária Núcleo Gestor de investimento

ii – coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 04 e ½ (quatro 
e meia) diárias aos servidores citados acima, que se deslocarão conforme 
item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 03 de junho de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 808899
eXtrato de coNtrato
contrato administrativo: 017/2022
Processo: 2022/630024
data da assinatura: 31/05/2022
Vigência: 31/05/2022 a 30/05/2023
Exercício: 2022 e 2023
objeto: aquisição de suprimentos de informática - Nobreak, sob demanda, 
para o instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGEPrEV, 
conforme quantidade e configurações mínimas, detalhadas no Termo de 
referência.
o custo global deste contrato administrativo é no valor de r$ 45.650,00 
(Quarenta e cinco mil seiscentos e cinquenta reais).
contratado: empresa iTHYBaN diSTriBUidora dE iNforMaTica E ElE-
TroNicoS, iMPorTaÇÃo E EXPorTaÇÃo lTda, com sede na rua av. Eldes 
Scherrer Souza, nº 2230 – Sala 2015, Bairro colina de laranjeiras, cidade 
Serra/ES, cEP 29167-080, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 18.828.894/0003-
30, neste ato representada por caMila GUEdES PENTEado.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do iGEPrEV

eXtrato de coNtrato
contrato administrativo: 020/2022
Processo: 2022/629730
data da assinatura: 25/05/2022
Vigência: 25/05/2022 a 24/04/2023
Exercício: 2022 e 2023
objeto: o presente contrato tem como objeto a aquisição de informática 
impressora térmica não fiscal, sob demanda, para o Instituto de Gestão 
Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, conforme quantidade e confi-
gurações mínimas, detalhadas no Termo de referência.
o custo global deste contrato administrativo é no valor de r$ 9.800,00 
(Nove mil e oitocentos reais).
contratado: empresa JMf coMÉrcio VarEJiSTa dE iNforMáTica lTda, 
com sede na rua condomínio Harley, lote 30, Bairro Sobradinho – Brasilia/
df, cEP 73092-910, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 36.551.726/0001-60, 
neste ato representado por carloS raMiro dE araUJo.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do iGEPrEV

eXtrato de coNtrato
contrato administrativo: 021/2022
Processo: 2021/863109
data da assinatura: 27/05/2022
Vigência: 27/05/2022 a 26/05/2023
Exercício: 2022 e 2023

objeto: o presente contrato tem como objeto a aquisição de suprimentos 
de informática, sob demanda, para o instituto de Gestão Previdenciária do 
Estado do Pará – IGEPREV, conforme quantidade e configurações mínimas, 
detalhadas no Termo de referência.
o custo global deste contrato administrativo é no valor de r$ 38.585,00 
(Trinta e oito mil e quinhentos e oitenta e cinco reais).
contratado: empresa BElPara coMErcial lTda, com sede na rua Tra-
vessa Humaitá, 2233 – Térreo, Bairro Marco – Belém/Pa, cEP 66093047, 
inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 05.903.157/0001-40, endereço, neste ato 
representado por fEliPE aNToNio MElo da coSTa.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do iGEPrEV

Protocolo: 810102

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 112 de 03 de Junho de 2022.
a dirETora GEral iNTEriNa da EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do 
ESTadodo Pará/EGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
lei 6.569 de 06 de agosto de 2003 e com posteriores alterações; e,
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/442319;
coNSidEraNdo o disposto no ofício circular nº 002/2022/GS/SEfa, cujo 
teor trata da necessidade de apresentação da Escrituração fiscal digital 
de retenções e outras informações fiscais (Efd-rEiNf), pelos órgãos e 
entidades da administração direta e indireta do Estado do Pará, a contar 
de 22 de abril de 2022;
coNSidEraNdo a necessidade da indicação pelo Titular ou representante 
legal de cada órgão e ente público estadual, de um servidor responsável 
(titular) e um suplente para transmissão das informações,
rESolVE:
i – designar o servidor flaVio HElENo SolaNo rEiS, id funcional nº 
57196052/ 1, Técnico de administração e finanças para exercer o encargo 
de servidor titular para transmissão das informações.
ii – designar a servidora lÚcia PacHEco VilHENa, id. funcional 
57201545/ 4, diretora de administração e finanças, para, na ausência do 
titular exercer o encargo de substituta.
iii – Esta Portaria entra em vigor a contar de 01 de Maio de 2022, revo-
gando-se as disposições em contrário.
EliSaNGEla Mara da SilVa JorGE
diretora Geral interina.

Protocolo: 809806

.

.

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

Portaria Nº 1.149 de 06 de JUNHo de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela PorTaria Nº 451 de 13/02/2019 (publicada no d.o.E. nº 
33.805 de 15/02/2019).
r E S o l V E:
art. 1º dESiGNar os servidores, SÉrGio aUGUSTo PiNHEiro fraNco 
dE Sá, Gerente fazendário, Matrícula n° 5924754/3 e rENaN EdUardo 
daMaScENo rEiS, Gerente fazendário, Matrícula n° 05906036/04, ambos 
lotados na célula de Gestão de recursos e Materiais - cGrM, para atua-
rem como fiscal Titular e fiscal Substituto respectivamente, do 1º Termo 
Aditivo ao Contrato nº 041/2021/SEFA, firmado entre a SECRETARIA DE 
ESTado da faZENda/SEfa e a empresa KariSTEN coMÉrcio E SErViÇo 
lTda, inscrita sob cNPJ/Mf nº 05.970.357/0001-16.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício - SEfa/Pa

Protocolo: 809661
Portaria Nº 1.145 de 03 de JUNHo de 2022.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela PorTaria Nº 451 de 13/02/2019 (publicada no d.o.E. nº 
33.805 de 15/02/2019),
r E S o l V E:
art. 1º dESiGNar os servidores, lUZia TaNia MoTa BErNardES, identi-
dade funcional nº 0334060002, Gerente fazendária, e MaNoEl do ESPi-
riTo SaNTo QUarESMa, identidade funcional n° 03324824002, fiscal de 
receitas Estaduais, ambos lotados na cEraT Santarém, para atuar como 
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para atuar como fiscal titular e fiscal substituto, respectivamente do Con-
trato nº 041/2022, firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/
SEfa e a empresa ricardo r. do NaSciMENTo-ME.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração – em exercício

Protocolo: 809666
Portaria Nº   349 de  06 de  JUNHo   de 2022.
o Secretário de Estado da fazenda, no uso da competência que lhe é con-
ferida por lei, e;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 60/2022, protocolo PaE 
Nº 2022/691510  datado de 02/06/2022, da comissão de Processo 
administrativo disciplinar, constituída através da PorTaria Nº 242/2022, 
de 08/04/2022 publicada no doE, edição nº 34.931 de 12/04/2022.
rESolVE:
ProrroGar, os trabalhos da comissão Processante, presidida pelo 
servidor PaUlo HErBETH SaNToS liMa, auditor fiscal de receitas Es-
taduais, identificação funcional n. 5701155/1, por 60 (sessenta) dias, a 
partir de 11/06/2022, de acordo com o caput do artigo, 208 da lei Es-
tadual n. 5.810/94, de 24/01/1994, para prosseguimento dos trabalhos 
apuratórios dos fatos relatados no Processo administrativo disciplinar n. 
002021730007057-4.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EM 06  /   06  /2022.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 809717
Portaria Nº 341 , de  06 de JUNHo de 2022
altera dispositivos da PorTaria Nº 0354, de 14 de dezembro de 2005, que 
trata do Boletim de Preços Mínimos de Mercado.
o SEcrETário dE ESTado da faZENda, no uso de sua competência que 
lhe é conferida por lei e tendo em vista o disposto no § 1º do art. 43 
do regulamento do imposto sobre operações relativas à circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviço de Transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação - icMS, aprovado pelo decreto nº 4.676, 
de 18 de junho de 2001,
rESolVE:
art. 1º o anexo Único da PorTaria Nº 0354, de 14 de dezembro de 2005, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:

“iii-4 sUBProdUtos da PecUÁria
..... .............................. ..... ..... ..... .....

iii-4.2 carNE BoViNa diaNTEira Kg  17,00 17,00
iii-4.3 carNE BoViNa TraSEira m2  23,00 23,00
iii-4.4 carNE BoViNa - PoNTa dE aGUlHa m2  14,00 14,00

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

art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 809461
Portaria Nº 342 , de 06 de JUNHo  de 2022
altera a PorTaria Nº 1.726, de 6 de dezembro de 2016, que dispõe 
sobre o Preço Médio Ponderado ao consumidor final - PMPf dos produtos 
refrigerantes, energéticos e isotônicos.
o SEcrETário dE ESTado da faZENda, no uso das atribuições que lhe 
confere o inciso ii do art. 6º do decreto nº 1.604, de 18 de abril de 2005,
considerando o disposto no § 6º do art. 8º da lei complementar 87, de 
13 de setembro de 1996 e o § 17 do art. 39 da lei 5.530, de 13 de janeiro 
de 1989, que tratam da aplicação de preço a consumidor final usualmente 
praticado no mercado, em condições de livre concorrência;
considerando o disposto no inciso iii do art. 39 do regulamento do impos-
to sobre operações relativas à circulação de Mercadorias e sobre Presta-
ções de Serviço de Transporte interestadual e intermunicipal e de comu-
nicação - icMS, aprovado pelo decreto nº 4.676, de 18 de junho de 2001,
rESolVE:
art. 1º os anexos da PorTaria Nº 1.726, de 6 de dezembro de 2016, a 
seguir indicados, passam a vigorar com os seguintes acréscimos:
i - anexo i referente ao PMPf para refrigerantes:

“............... ............... ............... ............... ......

cErVEJaria PETrÓPoliS S.a alumínio ou lata
descartável PETra áGUa TÔNica 350 2,71

cErVEJaria PETrÓPoliS S.a alumínio ou lata
descartável

PETra áGUa TÔNica
ZEro aÇÚcar 350 2,71

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

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

“............... ............... ............... ............... ......
coMarY iNdÚSTria dE BEBidaS 

lTda.
alumínio ou lata

descartável rEd HoT 269 3,61

coMarY iNdÚSTria dE BEBidaS 
lTda.

PET ou Vidro des-
cartável rEd HoT (SaBorES) 2000 8,54

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

art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 
efeitos a partir 16 de janeiro de 2022.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 809469

Portaria Nº 1150 de 06 de JUNHo de 2022.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela PorTaria Nº 451, de 13/02/2019 (publicada no 
d.o.E. nº 33.805 de 15/02/2019)
r E S o l V E:
art. 1º dESiGNar os servidores aNa caroliNa dE arrUda lEÃo ValEN-
TE, fiscal de receitas Estaduais, com identidade funcional nº 0591471301, 
lotada na diretoria de arrecadação e informações fazendárias - daif, para 
atuar como fiscal titular, e EMANUEL MESSIAS DE SOUSA, Fiscal de Recei-
tas Estaduais, com identidade funcional nº 0602745401, lotado na dire-
toria de Crédito Tributário - DCT, para atuar como fiscal substituto, do 1º 
Termo aditivo ao Contrato nº 044/2021/SEFA, firmado entre a SECRETA-
ria dE ESTado da faZENda e o consultor MarcUS ViNiciUS MorEira 
ParEdES, que tem como objeto a contratação de consultores individuais 
(Pessoa física) para atuarem no Projeto de Modernização da Gestão fiscal 
do Estado do Pará - ProfiSco ii.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 809956
Portaria Nº 1150 de 06 de JUNHo de 2022.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela PorTaria Nº 451, de 13/02/2019 (publicada no 
d.o.E. nº 33.805 de 15/02/2019),
r E S o l V E:
art. 1º dESiGNar os servidores aNa caroliNa dE arrUda lEÃo ValEN-
TE, fiscal de receitas Estaduais, com identidade funcional nº 0591471301, 
lotada na diretoria de arrecadação e informações fazendárias - daif, para 
atuar como fiscal titular, e EMANUEL MESSIAS DE SOUSA, Fiscal de Recei-
tas Estaduais, com identidade funcional nº 0602745401, lotado na dire-
toria de Crédito Tributário - DCT, para atuar como fiscal substituto, do 1º 
Termo Aditivo ao Contrato nº 044/2021/SEFA, firmado entre a SECRETA-
ria dE ESTado da faZENda e o consultor MarcUS ViNiciUS MorEira 
ParEdES, que tem como objeto a contratação de consultores individuais 
(Pessoa física) para atuarem no Projeto de Modernização da Gestão fiscal 
do Estado do Pará - ProfiSco ii.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 809894
Portaria Nº 1160 de 06 de JUNHo de 2022.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela PorTaria Nº 451, de 13/02/2019 (publicada no 
d.o.E. nº 33.805 de 15/02/2019),
r E S o l V E:
art. 1º dESiGNar os servidores, EMaNUEl MESSiaS dE SoUSa, fiscal de 
receitas Estaduais, com identidade funcional nº 0602745401, para atuar 
como fiscal Titular, lotado na diretoria de crédito Tributário - dcT e aNa 
caroliNa dE arrUda lEÃo ValENTE, fiscal de receitas Estaduais, com 
identidade funcional nº 0591471301, para atuar como fiscal Substitu-
ta, lotada na diretoria de arrecadação e informações fazendárias- daif, 
do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 038/2021/SEFA, firmado entre a SE-
crETaria dE ESTado da faZENda e a consultora VaNESSa rENiSE S. 
dE SoUZa caMarÃo, que tem como objeto a contratação de consultores 
individuais (Pessoa física) para atuarem no Projeto de Modernização da 
Gestão fiscal do Estado do Pará - ProfiSco ii.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 809900
diretoria de adMiNistraÇÃo

Portaria Nº 1050 de 23 de Maio de 2022
aUToriZar, 20 (vinte) dias de gozo de férias a servidora MEG lUNa SoarES 
HaBEr, id func nº 5280389/1, auditor fiscal de receitas Estaduais, lotada 
na Julgadoria de Primeira instância, para serem usufruídas no período de 
20/06/2022 a 09/07/2022, em virtude da interrupção das férias referente 
ao exercício de 22/04/2019 a 21/04/2020, pela PorTaria Nº 773 de 
20/04/2022, publicada no doE n° 34.946 de 26/04/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1062 de 24 de Maio de 2022
aUToriZar, 22 (vinte e dois) dias de gozo de férias a servidora WilMa 
lUcia TEiXEira cUNHa, id func nº 32247/1, administrador, lotada na 
célula de Gestão de recursos financeiros/dad, para serem usufruídas no 
período de 04/07/2022 a 25/07/2022, em virtude da interrupção das férias 
referente ao exercício de 03/09/2020 a 02/09/2021, pela PorTaria Nº 
2113 de 13/10/2021, publicada no doE n° 34.740 de 20/10/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1069 de 25 de Maio de 2022
coNcEdEr 08 (oito) dias de licença por Motivo de doença em Pessoa da 
família, à servidora Maria dE JESUS BriGido NaSciMENTo THoMaZ, id 
func nº 1597/1, Técnico em Gestão Pública, lotada na célula de Gestão de 
recursos Materiais/dad, no período de 17/01/2022 a 24/01/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
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Portaria Nº 1070 de 25 de Maio de 2022
iNTErroMPEr, 09 (nove) dias, a contar de 23/05/2022, do gozo das férias 
do servidor aNToNio oliVEira da crUZ, Marinheiro regional de Maquinas, 
id func nº 5085233/1, lotado na cEraT de Santarém, concedidas pela 
PorTaria Nº 623 de 31/03/2022, publicada no doE nº 34.923 de 06/04/2022, 
referente ao exercício de 01/05/2021 a 30/04/2022, as quais ficam autorizadas 
para serem usufruídas no período de 13/06/2022 a 21/06/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
GaBiNETE do SEcrETário
Portaria Nº 329 de 24 de Maio de  2022
coNcEdEr à servidora liNdalVa Maria dE oliVEira NEVES, assistente 
administrativo, id func nº 3247244/1, lotada na cEcoMT de carajás, 30 
(trinta) dias de licença Prêmio, no período de 13/06/2022 a 12/07/2022, 
correspondentes ao triênio de 04/09/2014 a 03/09/2017.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 343 de 06 de JUNHode 2022
rEMoVEr, a pedido, o servidor WalMir liMa MiraNda, assistente ad-
ministrativo, id func nº 3251764/1, da cEraT de redenção para a cEraT 
de capanema.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 344 de 06 de JUNHo de 2022
coNcEdEr, à servidora aNa clara rodriGUES do NaSciMENTo, assis-
tente administrativo, id func nº 57202737/1, lotada na célula de Gestão 
de Recursos Financeiros/DAD, a Gratificação de Tempo Integral, no percen-
tual de 60% (sessenta por cento).
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 809998

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 1º
contrato: 077/2021/SEfa
Modalidade: dispensa de licitação nº 020/2021-SEfa
data da assinatura: 29/04/2022
fundamentação legal: art. 24, XXii da lei n° 8.666/93 e na Manifestação 
Jurídica nº 108/2022/coNJUr/SEfa,
do objeto: o presente Termo aditivo ao contrato no 077/2021/SEfa, tem 
por objeto inserir no contrato os procedimentos anticorrupção.
contratado: Equatorial Pará distribuidora de Energia S/a, de cNPJ sob nº 
04.895.728/0001-80
Endereço: rodovia augusto Montenegro nº 85, Bairro do coqueiro, cep: 
66823-010, Belém/Pa
ordenador, em exercício: aNÍdio MoUTiNHo

Protocolo: 809947

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº1152, 06 de JUNHo de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 061 de 
29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 01/02/2021,
e considerando o processo nº 2022/687834-rESolVE:
coNcEdEr a servidora lUZia TÂNia MoTa BErNardES, cargo adminis-
trador, Matricula nº 3340600/2, portador do cPf nº 194.462.092-34, Su-
primento de fundos no valor total de r$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), 
o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo:800,00 (oitocentos reais)
33.90.39 - oUTroS SErViÇoS dE TErcEiroS PESSoa JUrÍdica: 500,00 
(quinhentos reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEraT-SaN-
TarÉM, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao 
mês de JUNHo do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 30 
(trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº1153, 06 de JUNHo de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 061 de 
29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 01/02/2021 e,
considerando o processo nº 2022/681255-  rESolVE:
coNcEdEr ao servidor MaUro cÉSar carValHo, cargo datilógrafo, Ma-
tricula nº 5208696/1, portadora do cPf nº 129.331.392-00, Suprimento 
de fundos no valor total de r$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), o qual 
deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária

33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 1.900,00 (mil e novecentos reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEraT-rE-
dENÇÃo, não subordinadas ao processo normal de aplicação, referente ao 
mês de JUNHo do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 30 
(trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração, em exercício.
Portaria Nº1154, 06 de JUNHo de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da 
faZENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas pela PorTaria 
Nº 061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.477 de 
01/02/2021 e, considerando o Proc. nº 2022/679722-  rESolVE:
coNcEdEr a servidora, clEoNicE carValHo dE SoUZa VENÂNcio, 
cargo assistente administrativo, mat.nº5138612/1, portadora do cPf nº 
131.199.582-04, Suprimento de fundos no valor total de r$ 1.470,00 (mil 
quatrocentos e setenta reais), o qual deverá observar a classificação orça-
mentária abaixo:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 1.220,00(mil duzentos e vinte reais
33.90.39-SErViÇo dE TErcEiro PESSoa JUrÍdica: 250,00(duzentos e 
cinqüenta reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101-rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEraT al-
TaMira, não subordinadas ao processo normal de aplicação, referente ao 
mês de JUNHo do exercício corrente, e deverão ser aplicados  em até 
30(trinta) dias a contar da data do recebimento e a prestação de contas 
deverá ser até o 5º dia útil após o período de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em exercício
Portaria Nº1155, 06 de JUNHo de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, no uso 
de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 061 de 29/01/2021, 
publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 01/02/2021 e,
considerando ainda o processo nº 2022/680401-rESolVE:
coNcEdEr o servidor lUiZ GoNZaGa liMa MiraNda, agente de Portaria, 
Matricula nº 5139171/1, portadora do cPf nº 282.903.562-34, Suprimento 
de fundos no valor total de r$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), 
o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30–MaTErial dE coNSUMo: r$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEcoMT-Ba-
SE caNdirU, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente 
ao mês de JUNHo do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 30 
(trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em exercício

Protocolo: 809784
Portaria Nº 1148, 06 de JUNHo de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 
01/02/2021 e,
considerando o processo nº 2022/675948-EScola faZENdária-EfaZ.
rESolVE:
coNcEdEr a servidora JEaNET dE JESUS SoUZa, cargo agente de Servi-
ços, Matricula n°5052629/2, portadora do cPf nº 211.982.412-68, Supri-
mento de fundos no valor total de r$ 1.000,00 (mil reais), o qual deverá 
observar a classificação orçamentária:
17101.04.128.1508.8887 - caPaciTaÇÃo dE aGENTES PÚBlicoS
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 1.000,00 (mil reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS.
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da EScola fa-
ZENdária-EfaZ, não subordinada ao processo normal de aplicação, refe-
rente ao mês de JUNHo do exercício corrente, e deverão ser aplicados  em 
até 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração, em exercício.

Protocolo: 809395

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
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Portaria Nº 1141 de 02 de junho de 2022 autorizar 14 e 1/2  diárias 
a servidora aNa TErEZa dE MoUra liMa, nº 0071594801, aSSiSTENTE 
adMiNiSTraTiVo, dirEToria dE fiScaliZaÇÃo, objetivo de assuntos 
diversos, no período de 06.06.2022 à 20.06.2022, no trecho Belém - re-
denção - Belém.
Portaria Nº 1142 de 03 de junho de 2022 autorizar 13 e 1/2  diá-
rias ao servidor GilMar PErEira araUJo, nº 0520863701, MoToriSTa, 
coordENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE MaraBá, 
objetivo de conduzir veículo, no período de 06.06.2022 à 19.06.2022, no 
trecho Marabá - Parauapebas - Marabá.
Portaria Nº 1144 de 03 de junho de 2022 autorizar 13 e 1/2  diá-
rias a servidora raiMUNda dE faTiMa MarQUES, nº 0325013001, aSSiS-
TENTE adMiNiSTraTiVo, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM 
TraNS. do GUrUPi, objetivo de desenvolver atividades administrativas 
na cEcoMT iTiNGa, no período de 02.06.2022 à 15.06.2022, no trecho 
Gurupi - itinga - Gurupi.
Portaria Nº 1148 de 03 de junho de 2022 autorizar 1/2  diária a ser-
vidora Maria cilEidE SENa, nº 0005040701, aSSiSTENTE adMiNiSTra-
TiVo, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS EM 
TrÂNSiTo, objetivo de realizar visita técnica na UEcoMT SÃo fraNciSco, 
no período de 08.06.2022, no trecho Belém - São francisco - Belém.
Portaria Nº 1149 de 03 de junho de 2022 autorizar 1/2  diárias a 
servidora TaNia do Socorro BarroSo dE alMEida, nº 0331126002, 
aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTro-
lE dE MErcadoriaS EM TrÂNSiTo, objetivo de realizar visita técnica na 
UEcoMT SÃo fraNciSco , no período de 08.06.2022 , no trecho Belém 
- São francisco - Belém.
Portaria Nº 1081 de 26 de maio de 2022 autorizar 4 e 1/2  diárias 
ao servidor Eli SoSiNHo riBEiro, nº 0519324902, ocupante do cargo 
de SUBSEcrETario da adMiNiSTraÇÃo, SEcrETario adJUNTo dE rE-
cEiTaS dE ESTado da faZENda, objetivo de representar o Secretário de 
Estado da fazenda do Pará no 6º congresso luso brasileiro de auditores 
fiscais, no período de 12.06.2022 à 16.06.2022, no trecho Belém - Salva-
dor - Belém.
Portaria Nº 1089 de 30 de maio de 2022 autorizar 12 e 1/2  diárias 
ao servidor carloS alBErTo GUTZ MillaK JUNior, nº 0591474201, fiS-
cal -a, coord. EXEc dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do  ara-
GUAIA, objetivo de desempenhar atividades de fiscalização na UECOMT 
Barreira do campo, no período de 10.06.2022 à 22.06.2022, no trecho 
conceição do araguaia - Barreira do campo - conceição do araguaia.
Portaria Nº 1095 de 30 de maio de 2022 autorizar 4 e 1/2  diá-
rias a servidora aNa criSTiNa MoUra ViaNa, nº 0509722301, fiScal
-c, EScola faZENdária, objetivo de realizar visita técnica na Secretaria 
da Fazenda no grupo de educação fiscal , no período de 12.06.2022  à  
16.06.2022, no trecho Belém - Porto alegre - Belém.
Portaria Nº 1096 de 30 de maio de 2022 autorizar 4 e 1/2  di-
árias a servidora MariNÉa do Socorro carValHo doS SaNToS, nº 
5558995402, TEcNico EM GESTÃo dESENVolViMENTo UrBaNo, ESco-
la faZENdária, objetivo de realizar visita técnica na Secretaria da fazen-
da no grupo de educação fiscal, no período de 12.06.2022 à  16.06.2022, 
no trecho Belém - Porto alegre - Belém.
Portaria Nº 1083 de 27 de maio de 2022 autorizar 4 e 1/2  diárias 
a servidora Zilda Maria MoraES BENJaMiM, nº 0319144304, TEcNico 
EM GESTao PUBlica, EScola faZENdária, objetivo de realizar visita téc-
nica na secretaria de Estado da fazenda para grupo estadual de educação 
fiscal, no período de 12.06.2022 à 16.06.2022, no trecho Belém - Porto 
alegre - Belém.
Portaria Nº 1156 de 06 de junho de 2022 autorizar 1 e 1/2  diárias 
ao servidor aNToNio do Socorro PiNHEiro coElHo, nº 0512099301, 
MariNHEiro rEG. dE coNVES, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcado-
ria EM TraNS. da cEcoMT caraJáS, objetivo de pilotar a lancha Tocan-
tins, no período de 09.06.2022 à 10.06.2022, no trecho Óbidos - Óriximiná 
- Óbidos.
Portaria Nº 1157 de 06 de junho de 2022 autorizar 1 e 1/2  diárias 
ao servidor GilcEMir aParEcido NardElli, nº 0591478801, fiScal a, 
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. da cEcoMT Ta-
PAJÓS, objetivo de fiscalizar embarcações que entram no Estado do Pará, 
no período de 09.06.2022 à 10.06.2022, no trecho Óbidos  - oriximiná 
- Óbidos.
Portaria Nº 1158 de 06 de junho de 2022 autorizar 1/2  diária a 
servidor SiMoNE PoNTES dE fiGUEirEdo, nº 0514410801, aSSiSTENTE 
adMiNiSTraTiVo, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErca-
doriaS EM TrÂNSiTo, objetivo de realizar visita técnica na UEcoMT alça 
Viária, no período de 06.06.2022, no trecho Belém - acará - Belém.
Portaria Nº 1159 de 06 de junho de 2022 autorizar 1/2  diária a 
servidora MarGarETE GoMES NEVES, nº 0324780501, GErENTE faZEN-
dário, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS EM 
TrÂNSiTo, objetivo de realizar visita técnica na UEcoMT alça Viária, no 
período de 06.06.2022, no trecho Belém - acará - Belém.

Protocolo: 809418

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de NotiFicaÇÃo – aiNF de trÂNsito -  cerat castaNHaL
o coordenador Executivo regional de administração Tributária e Não Tribu-
tária, desta Secretaria de Estado da fazenda.
faZ SaBEr que, pelo presente edital,  fica NOTIFICADA  a empresa abaixo 
relacionada, de que foi  lavrado Auto de Infração e Notificação Fiscal de 
Trânsito – aiNf, decorrente de Termo de apreensão e depósito – Tad, 
conforme abaixo detalhado.
aiNf: 472021510000027-0
Tad:  472021390000031-7
coNTriBUiNTE: JaSiEl raMoN laZaro
cPf: 700.773.612-29
SErVidor(a) aUTUaNTE: aNToNio JorGE BorGES PorTo
o prazo para efetuar o recolhimento do crédito tributário ou apresentar 
impugnação são de 30 (trinta) dias, contados a partir do 15º dia da publi-
cação desta Notificação, de acordo com o que estabelece a Lei nº6.182, de 
30 de dezembro de 1998, alterada pela lei nº7.078, de 28 de dezembro 
de 2007, o que poderá ser feito diretamente junto a esta coordenação, 
localizada a Rua Paes de Carvalho nº1128 – Centro – Castanhal-Pa, findo o 
qual sujeitar-se-á à cobrança executiva do crédito tributário.
Hilário aUGUSTo fErrEira NETo
coordENador faZENdário -cEraT caSTaNHal

Protocolo: 809705
cerat ParaGoMiNas - de aUto de iNFraÇao e NotiFicaÇÃo FiscaL
o ilmo. Sr. francisco assis carolino Junior, coordenador da cEraT Parago-
minas, desta Secretaria de Estado da fazenda, no uso de suas atribuições, 
faZ SaBEr a todos quanto o presente Edital lerem ou dele por qualquer 
outro meio tomarem conhecimento, que foi lavrado aUTo dE iNfraÇÃo E 
NoTificaÇÃo fiScal - aiNf, abaixo relacionado, originário da ação fiscal 
de rotina ou Pontual nº 08.2022.82.0000008-0
aiNf Nº 082022510000025-4,
aiNf Nº 082022510000026-2,
raZÃo Social : MaX S. doS SaNToS - iNSc. EST. Nº : 15.532.531-0.
afrE responsável : raiMUNdo NoNaTo dE oliVEira loPES.
o prazo para efetuar o recolhimento do crédito tributário ou apresentar im-
pugnação é de 30 (trinta) dias, contados a partir do 15º dia da publicação 
desta Notificação, de acordo com o que estabelece a Lei n.º 6.182, de 30 
de dezembro de 1998, alterada pela lei nº 7.078, de 28 de dezembro de 
2007, art. 14, § 3º, o que poderá ser feito nesta coordenação, localizada 
na av. Marechal rondon, 855, centro – redenção, no horário de 08:00 as 
14:00 hr, findo o qual sujeitar-se-á a cobrança executiva do crédito tributário.
francisco assis carolino Junior coordenador fazendário
cEraT - ParaGoMiNaS

Protocolo: 810004

.

.

editaL de iNtiMaÇÃo
.

editaL de NotiFicaÇÃo de aiNF - cerat castaNHaL
o coordenador Executivo regional de administração Tributária e Não Tribu-
tária de castanhal, desta Secretaria de Estado da fazenda
FAZ SABER aos titulares ou representantes legais da firma CIAL COMERCIO 
E iNdUSTria dE aliMENToS lTda, inscrição Estadual nº 15.454.539-2, 
que o  Auto de Infração e Notificação Fiscal - AINF nº 022021510000088-
3, foi  julgado ProcEdENTE em Primeira instância.
Hilário aUGUSTo fErrEira NETo
coordenador fazendário - cEraT castanhal

Protocolo: 809665

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito a publicação no doe n° 34.996 de 06 de Ju-
nho de 2022, protocolo sob nº 809264, referente a Portaria sob n° 
1.145/2022/SEfa.

Protocolo: 809663

oUtras MatÉrias
.

Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat
Portaria n.º202201000691 de 06/06/2022 - 
Proc n.º 032022730001375/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: Sidinei ribeiro de oliveira – cPf: 787.401.182-15
Marca: VW/VirTUS TSi coMforTiNE Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000693 de 06/06/2022 - 
Proc n.º 002022730003598/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: Jailson clelton dantas dos Santos – cPf: 757.073.142-53
Marca: ToYoTa/ccroSS XrX HYBrid 1.8 Tipo: Pas/automóvel
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Portaria n.º202201000695 de 06/06/2022 - 
Proc n.º 002022730003209/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: antonio Jorge Vieira do carmo – cPf: 092.094.682-87
Marca: VW/Gol 1.0 MaNUal Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000689 de 06/06/2022 - 
Proc n.º 002022730001418/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: raimundo carneiro da costa – cPf: 318.174.832-34
Marca: ToYoTa/ccroSS GrS 2.0 aUToMáTico Tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204002887, de 06/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003683/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: Elielson da Silva Monteiro – cPf: 889.359.902-30
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE 1.6l MB5/Pas/automovel/9BWdB45U4KT007829
Portaria n.º202204002889, de 06/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003682/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: ricardo augusto ferreira Vieira – cPf: 569.145.122-72
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.4 lTZ/Pas/automovel/9BGJc6930GB183966
Portaria n.º202204002891, de 06/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003680/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: ailton Tomaz – cPf: 470.829.847-15
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 1.8l MT lTZ/Pas/automovel/9BGJc75Z0EB295879
Portaria n.º202204002893, de 06/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003649/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: Edilson Melo Teixeira – cPf: 681.730.322-20
Marca/Tipo/chassi
VW/VirTUS Mf/Pas/automovel/9BWdl5BZ9KP575831
Portaria n.º202204002895, de 06/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003549/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 cordeiro de araujo – cPf: 686.732.212-34
Marca/Tipo/chassi
fiaT/WEEKENd TrEKKiNG/Pas/automovel/9Bd37415TG5091479
Portaria n.º202204002897, de 06/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003670/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: antonio Edson avelino dos reis – cPf: 380.824.382-15
Marca/Tipo/chassi
ford/EcoSPorT fSl 1.6/Mis/camioneta/9BfZB55P8f8541317
Portaria n.º202204002899, de 06/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003673/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 lemos da Silva – cPf: 104.290.262-34
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT croNoS driVE 1.3/Pas/automovel/8aP359a1dKU026614
Portaria n.º202204002901, de 06/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003697/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 Nonato carvalho do Nascimento – cPf: 
091.833.882-49
Marca/Tipo/chassi
fiaT/idEa ESSENcE 1.6/Pas/automovel/9Bd13571ad2220005

Portaria n.º202204002903, de 06/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003693/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jose francisco ladislau filho – cPf: 924.140.368-34
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa 1.4/Pas/automovel/9Bd19710HM3403000
Portaria n.º202204002905, de 06/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003678/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: Paulo Guilherme lima dos Santos – cPf: 140.556.192-00
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd XPlUS aT/Pas/automovel/9BrB29BT1K2220083
Portaria n.º202204002907, de 06/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003641/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: carlos Jose Junior luna raiol – cPf: 279.478.312-20
Marca/Tipo/chassi
i/VW SPacEfoX SPorT.Gii/Pas/automovel/8aWPB45Z0ca506992
Portaria n.º202204002909, de 06/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003695/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: luis Paulo Nunes Sao Pedro – cPf: 319.530.002-82
Marca/Tipo/chassi
ford/Ka SE 1.5 Sd c/Pas/automovel/9BfZH54S4l8433826
Portaria n.º202204002911, de 06/06/2022 - 
Proc n.º 42022730002232/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 de assis ribeiro Silva – cPf: 120.951.412-53
Marca/Tipo/chassi
cHErY/TiGGo2 1.5 aT acT/Mis/Utilitari/98rdB21BXNa007539
Portaria n.º202204002913, de 06/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003681/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Edson Nascimento dos Santos – cPf: 227.580.892-20
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS HB XS 15 MT/Pas/automovel/9BrK29BT9J0128066
Portaria n.º202204002915, de 06/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003675/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: Emanoel de Jesus ferreira da cruz – cPf: 050.197.962-04
Marca/Tipo/chassi
fiaT/idEa aTTracTiVE 1.4/Pas/automovel/9Bd13501YG2285245
Portaria n.º202204002917, de 06/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003679/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: agostinho Marques de oliveira – cPf: 120.838.442-20
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT croNoS 1.3/Pas/automovel/8aP359a0dMU142190
Portaria n.º202204002919, de 06/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003416/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: Weliton da Silva Maria – cPf: 401.023.272-20
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/YariS Sa PlS15cNT/Pas/automovel/9BrBc9f34N8151088
Portaria n.º202204002921, de 06/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003689/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: Marcia Valeria farias de araujo – cPf: 471.164.552-72
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713MG3263072

Protocolo: 809655

GaBiNete do secretario
Portaria Nº 351 de 06 de JUNHo de 2022

o SEcrETário dE ESTado da faZENda, no uso das atribuições que lhe con-
fere o art.138, parágrafo único, incisos i e ii da constituição Estadual, e art. 
6º, X, da instrução Normativa nº 0008, de 14 de julho de 2005, e consideran-
do a necessidade de implementar o disposto no art. 15, da lei n º9567/2022;
rESolVE: 
art. 1º Promover o enquadramento dos servidores ocupantes de cargos 
públicos de provimento efetivo,  desta Secretaria de Estado da fazenda 
(SEfa) conforme anexo Único, de acordo com os critérios estabelecidos 
no art.15, da lei nº 9567/2022, anexo i  observando, exclusivamente, o 
tempo de efetivo exercício no cargo ocupado.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
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aNeXo ÚNico
carreira da adMiNistraÇÃo FaZeNdÁria

NUMFUNc NUMViNc NoMe NoMecarGo carGo Lei terMiNoLoGia carGo eNQUadraMeNto reFerÊNcia eN-
QUadraMeNto

31690 2 loUrdES TErEZiNHa liMa GarcEZ da coSTa TEcNico EM GESTao PUBlica TEcNico EM GESTao PUBlica aNaliSTa faZENdario B iV
55980 1 Maria EloiSa MaroJa SErafico dE aSSiS carValHo TEcNico EM GESTao PUBlica TEcNico EM GESTao PUBlica aNaliSTa faZENdario B iV
12548 1 aNidio MoUTiNHo da coNcEicao ENGENHEiro aGroNoMo TÉcNico EM GESTÃo aGroPEcUária aNaliSTa faZENdário B iV
22594 1 Marco VENicio dE alBUQUErQUE ViNaGrE ENGENHEiro aGroNoMo TÉcNico EM GESTÃo aGroPEcUária aNaliSTa faZENdário B iV
13927 1 MariValdo PalHa PalHETa ENGENHEiro aGroNoMo TÉcNico EM GESTÃo aGroPEcUária aNaliSTa faZENdário B iV
22950 1 rUY GUilHErME ViNaGrE KlaUTaU ENGENHEiro aGroNoMo TÉcNico EM GESTÃo aGroPEcUária aNaliSTa faZENdário B iV
4308 1 aNGEla cardoSo VilHENa TEcNico EM GESTao PUBlica TEcNico EM GESTao PUBlica aNaliSTa faZENdário B iV
4049 1 aNToNio carloS doS SaNToS PiNTo TEcNico EM GESTao PUBlica TEcNico EM GESTao PUBlica aNaliSTa faZENdário B iV
32905 1 aNToNio doS SaNToS dEZiNcoUrT TEcNico EM GESTao PUBlica TEcNico EM GESTao PUBlica aNaliSTa faZENdário B iV
49778 1 carloS aUGUSTo frEdErico MarTiN dE MEllo TEcNico EM GESTao PUBlica TEcNico EM GESTao PUBlica aNaliSTa faZENdário B iV

6007686 2 carloS SidNEY carValHo dE oliVEira TEcNico EM GESTao PUBlica TEcNico EM GESTao PUBlica aNaliSTa faZENdário B iV
57266 2 dolorES fErrEira SaNToS ValENTE TEcNico EM GESTao PUBlica TEcNico EM GESTao PUBlica aNaliSTa faZENdário B iV
477 1 EdUilMa do Socorro BaTiSTa lEao TEcNico EM GESTao PUBlica TEcNico EM GESTao PUBlica aNaliSTa faZENdário B iV

5539390 1 fErNaNdo JoSE BENTES da coSTa NUNES TEcNico EM GESTao PUBlica TEcNico EM GESTao PUBlica aNaliSTa faZENdário B iii
5539420 1 fraNciSco GoMES PErEira TEcNico EM GESTao PUBlica TEcNico EM GESTao PUBlica aNaliSTa faZENdário B iii
5596246 1 ioaNE caTariNa coSTa dE SoUZa TEcNico EM GESTao PUBlica TEcNico EM GESTao PUBlica aNaliSTa faZENdário B iii
55956 1 Joao dE JESUS Marcal Madorra filHo TEcNico EM GESTao PUBlica TEcNico EM GESTao PUBlica aNaliSTa faZENdário B iii
3077 1 JorGE cordEiro cElSo TEcNico EM GESTao PUBlica TEcNico EM GESTao PUBlica aNaliSTa faZENdário B iV

376280 2 MarGarETE clEidE SUSSUaraNa PENa TEcNico EM GESTao PUBlica TEcNico EM GESTao PUBlica aNaliSTa faZENdário B iii
1597 1 Maria dE JESUS BriGido NaSciMENTo THoMaZ TEcNico EM GESTao PUBlica TEcNico EM GESTao PUBlica aNaliSTa faZENdário B iV

3164705 2 Maria do PErPETUo Socorro carValHo NaZarETH TEcNico EM GESTao PUBlica TEcNico EM GESTao PUBlica aNaliSTa faZENdário B iV
32336 1 odiNaldo dE oliVEira E SilVa TEcNico EM GESTao PUBlica TEcNico EM GESTao PUBlica aNaliSTa faZENdário B iV
715700 1 PaUlo JorGE dE caMPoS riBEiro TEcNico EM GESTao PUBlica TEcNico EM GESTao PUBlica aNaliSTa faZENdário B iV
123242 1 PriScila Maria PaSSoS da foNSEca TEcNico EM GESTao PUBlica TEcNico EM GESTao PUBlica aNaliSTa faZENdário B iV
6308813 2 raiMUNdo PaiXao carValHo TEcNico EM GESTao PUBlica TEcNico EM GESTao PUBlica aNaliSTa faZENdário B iV
32212 1 roSaNGEla lEal fErrEira TEcNico EM GESTao PUBlica TEcNico EM GESTao PUBlica aNaliSTa faZENdário B iV
50016 1 rUYcarloS GoMES cHaGaS TEcNico EM GESTao PUBlica TEcNico EM GESTao PUBlica aNaliSTa faZENdário B iV
715123 1 SErGio SaNToS coUTiNHo TEcNico EM GESTao PUBlica TEcNico EM GESTao PUBlica aNaliSTa faZENdário B iV
715573 1 SilViNa Maria MarTiNS dE liMa TEcNico EM GESTao PUBlica TEcNico EM GESTao PUBlica aNaliSTa faZENdário B iV
31992 1 VEra lUcia da SilVa liBEral TEcNico EM GESTao PUBlica TEcNico EM GESTao PUBlica aNaliSTa faZENdário B iV

5620503 1 WaldElENa SaNToS da rocHa TEcNico EM GESTao PUBlica TEcNico EM GESTao PUBlica aNaliSTa faZENdário B iii
3191443 4 Zilda Maria MoraES BENJaMiM TEcNico EM GESTao PUBlica TEcNico EM GESTao PUBlica aNaliSTa faZENdário B iV
55585607 2 adolPHo GErSoN da SilVa MoNTEiro TEcNico EM GESTao PUBlica TEcNico EM GESTao PUBlica aNaliSTa faZENdário a iii
3340600 2 lUZia TaNia MoTa BErNardES adMiNiSTrador TÉcNico EM GESTÃo PUBlica aNaliSTa faZENdário B iii

4065 1 MaUro GaMa ToBiaS adMiNiSTrador TÉcNico EM GESTÃo PUBlica aNaliSTa faZENdário B iV
103764 2 Maria dE faTiMa frEiTaS PiNHEiro adMiNiSTrador adMiNiSTrador aNaliSTa faZENdario B iV
6063080 3 PaUlo MiGUEl Garcia caMara adMiNiSTrador TÉcNico EM GESTÃo PUBlica aNaliSTa faZENdário B iV
5096715 1 SilVia criSTiNa BENTES da SilVa adMiNiSTrador TÉcNico EM GESTÃo PUBlica aNaliSTa faZENdário B iV
32247 1 WilMa lUcia TEiXEira cUNHa adMiNiSTrador TÉcNico EM GESTÃo PUBlica aNaliSTa faZENdário B iV

2006642 2 afoNSo cardoSo dE caSTro JUNior aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV
48640 1 alBErTo aNToNio PErEira diaS aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV
33162 1 alfrEdiNa dE MiraNda TEiXEira aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV

5225884 1 aNa Marcia MENdES BraGa aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV
715948 1 aNa TErEZa dE MoUra liMa aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV

159 1 aNToNiNo oliVEira dE VaScoNcEloS aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV
954365 2 aNToNio cElSo SalES ViEira aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV
47007 1 aNToNio SoarES da SilVa aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV

6030025 3 aUrEa NEi dE liMa GUEdES aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV
49620 1 aUricElia NaZarE dE SoUZa SaNToS aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV
48674 1 carloS alBErTo da SilVa PorTUGal aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV

2006073 2 carloS alBErTo PiNHEiro MarTiNS aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV
3220 1 claUdEliNa dE aQUiNo rodriGUES aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV
81213 1 clEdiTH oliVEira da SilVa aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV

5138612 1 clEoNicE carValHo dE SoUZa VENaNcio aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV
4002261 1 clETo loUrEiro da SilVa aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV
5151902 1 daNiEl TadEU fiGUEirEdo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV
715344 1 dENiSE dEZiNcoUrT alMEida aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV

469 1 EdilSoN fErrEira BarBoSa aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV
50938 1 EdNEida SaNToS aSSUNcao aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV
4138 1 ElioNilZa MaciEl da SilVa aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV
82562 1 EUliNa aSSENcao NaSciMENTo oliVEira aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV

2006731 2 EValdo raMoS da SilVa lEMoS aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV
722286 1 irENE fErrEira dE aSSUNcao aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV
2005697 2 irENicE alVES MarTiNS fErrEira aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV
5140137 1 Joao GUilHErME SaNJad SoUZa aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV
5139988 1 JoElSoN PErEira da SilVa aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV
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45497 1 JoSE airToN da SilVa aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV
5143993 1 JoSE claUdio rodriGUES lEiTE aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV
6015301 2 JoSE Maria loPES dE SoUSa aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV

914 1 JoSE Maria ZEfEriNo doS aNJoS aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV
4002695 2 JoSE ViNaGrE doS SaNToS foro aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV
5225922 1 JUVENir SErGio aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV
5139970 1 laUra Maria dE oliVEira SoUTo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV
110825 1 liNdETE SilVa da SilVa aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV
50342 1 lUiS GUilHErME dUarTE Maffra aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV

3251462 3 lUiZ carloS dE SoUZa QUEiroZ aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV
10170 2 lUiZ claUdio PErEira corrEa aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV
50407 1 Maria cilEidE SENa aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV
1520 1 Maria daS GracaS dUarTE dE MEdEiroS aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV
1538 1 Maria daS GracaS fiGarElla aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV
56227 1 Maria dE loUrdES BoTElHo dE MoraES aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV

5138566 1 Maria do Socorro da SilVa aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV
1813 1 Maria do Socorro da SilVa TEiXEira aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV

5156467 1 Maria do Socorro dE dEUS E SilVa aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV
6114 1 Maria HElENa SalES dE BriTo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV
86320 1 Maria lEida rodriGUES PiMENTEl aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV
5924 1 Maria SaNTaNa diaS SoarES aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV

3249310 2 MarilUcia dE alMEida E SilVa dE oliVEira aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV
452769 1 MarTHa Maria doS SaNToS BarrEira aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV
5185750 1 PaUlo SErGio dE frEiTaS aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV
12408 1 PEdro KlEBEr GalVao doS SaNToS aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV
723622 1 roSEMarY rodriGUES PiMENTEl aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV
50555 1 roSENEY fErraZ aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV
2380 1 rUi GUilHErME PErEira da coSTa aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV

3249948 2 SErGio roBErTo MarQUES dE carValHo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV
5144370 2 SilVia Maria PriNTES GoMES da SilVEira aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV
198412 1 SoNia daS GracaS SaNToS PiMENTEl aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV
3311260 2 TaNia do Socorro BarroSo dE alMEida aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV
5156483 1 TaNia GoMES PErEira BraGa aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV
3251136 2 TErEZa criSTiNa doS SaNToS SErra aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV
3247376 2 ValTEr SEBaSTiao MaToS loBaTo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV

3778 1 WalciMar EraSTo araUJo dE oliVEira aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV
5167639 1 GErcilEa faVacHo carValHo da SilVa aGENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV
310832 1 JorGE lUiS dE SoUSa MENdES aGENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV
6203 1 oVidio GUilHErME MarQUES GalVao aGENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV
22829 1 SaNdra Maria BiTENcoUrT BEcKMaN aBrEU aGENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV

3158721 1 EValdo lUiS GoMES TEiXEira aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV
11126 1 Maria ESTEr MoraES coUTiNHo TEcNico dE coNTaBilidadE aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV
48909 1 rUY fErrEira da PaiXao filHo TEcNico dE coNTaBilidadE aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV

5552826 1 aNToNia iraNETE GadElHa STaacK daTiloGrafo aUXiliar adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iii
727423 1 cilaS doS SaNToS SoUZa aUXiliar dE iNforMaTica arEa SaUdE aUXiliar adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV
5552800 1 dEoliNda fErrEira faGUNdES daTiloGrafo aUXiliar adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iii
50202 1 EdNa coNSTaNcia GoMES da rocHa ESTacio daTiloGrafo aUXiliar adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV

5138094 1 EriKa arrUda dE SoUZa daTiloGrafo aUXiliar adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV
51855561 1 EUGENio alVES daMaScENo filHo aUXiliar dE SErVico dE coMUNicacao aUXiliar adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV
5208955 1 fraNciNETH Maria PiNHEiro ViaNa daTiloGrafo aUXiliar adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV
5208700 1 Joao SErGio dE araUJo NaSciMENTo daTiloGrafo aUXiliar adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV
5552796 1 lEa Maria fErNaNdES GalENdE daTiloGrafo aUXiliar adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iii
5208688 1 Marcia criSTiNa SaNTaNa coSTa daTiloGrafo aUXiliar adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV
50474 1 Maria da Gloria loPES dE SoUZa SoBral daTiloGrafo aUXiliar adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV

5208718 1 Maria dE faTiMa loUrEiro BarroS daTiloGrafo aUXiliar adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV
49344 1 Maria dE faTiMa MaToS da SilVa daTiloGrafo aUXiliar adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV
51381 1 Maria NilZa do NaSciMENTo ESPiriTo SaNTo daTiloGrafo aUXiliar adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV

2006022 2 Maria Soraia NUNES dE SoUZa daTiloGrafo aUXiliar adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV
5436990 1 MarilENE XaViEr carValHo daTiloGrafo aUXiliar adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iii
5206847 1 MariVoNE aMoriM VaZ daTiloGrafo aUXiliar adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV
5208696 1 MaUro cESar carValHo raMoS daTiloGrafo aUXiliar adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV

2186 1 raiMUNdo carloS SilVa fErrEira daTiloGrafo aUXiliar adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV
5206855 1 raiMUNdo NoNaTo MElo MariNHo daTiloGrafo aUXiliar adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV
5074088 1 rEiNaldo SaNToS PaiXao daTiloGrafo aUXiliar adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV
2005816 2 roSEli Maria KEMPfEr PaNToJa daTiloGrafo aUXiliar adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV
5206871 1 roSiaNE crUZ rodriGUES daTiloGrafo aUXiliar adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV
5128242 1 rUTH Maria dE NEVES E SoUSa MElo daTiloGrafo aUXiliar adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV

5361273 1 SilVaNa riBEiro TaVarES daTiloGrafo aUXiliar adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iii

47643 1 raiMUNda EdNa aNdradE doS aNJoS daTiloGrafo aUXiliar adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV
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5144264 2 lidia NaZarETH da SilVa fErraZ daTiloGrafo aUXiliar adMiNiSTraTiVo aSSiSTENTE faZENdário B iV

5138582 1 aMErica alHo dE frEiTaS aGENTE dE PorTaria aUXiliar oPEracioNal aUXiliar oPEracioNal faZENdario B iV

5138558 1 diaNa raMoS SilVa aGENTE dE PorTaria aUXiliar oPEracioNal aUXiliar oPEracioNal faZENdario B iV

49441 1 EliZaBETH alVES dE alMEida aGENTE dE PorTaria aUXiliar oPEracioNal aUXiliar oPEracioNal faZENdario B iV

2007819 2 ioNara MESQUiTa MaGalHaES aGENTE dE PorTaria aUXiliar oPEracioNal aUXiliar oPEracioNal faZENdario B iV

5149665 1 Jairo MEScoUTo da SilVa aGENTE dE PorTaria aUXiliar oPEracioNal aUXiliar oPEracioNal faZENdario B iV

5153034 1 JoSE Maria BraGa aGENTE dE PorTaria aUXiliar oPEracioNal aUXiliar oPEracioNal faZENdario B iV

5149657 1 JoSE rEiNaldo rocHa da SilVa aGENTE dE PorTaria aUXiliar oPEracioNal aUXiliar oPEracioNal faZENdario B iV

50385 1 lEila SUElY TadaiESKY liMa dE oliVEira aGENTE dE PorTaria aUXiliar oPEracioNal aUXiliar oPEracioNal faZENdario B iV

5109868 1 Maria daS MErcES dE SoUZa oliVEira aGENTE dE PorTaria aUXiliar oPEracioNal aUXiliar oPEracioNal faZENdario B iV

2007886 2 Maria dE loUrdES da lUZ oliVEira aGENTE dE PorTaria aUXiliar oPEracioNal aUXiliar oPEracioNal faZENdario B iV

5109876 1 Maria do Socorro PalHETa cordEiro aGENTE dE PorTaria aUXiliar oPEracioNal aUXiliar oPEracioNal faZENdario B iV

5084954 1 Maria doS aNJoS SaNTaNa GoNcalVES aGENTE dE PorTaria aUXiliar oPEracioNal aUXiliar oPEracioNal faZENdario B iV

5138434 1 raiMUNda arTEMiS coSTa cHaVES fErrEira aGENTE dE PorTaria aUXiliar oPEracioNal aUXiliar oPEracioNal faZENdario B iV

3336 1 raiMUNda doS SaNToS riBEiro aGENTE dE PorTaria aUXiliar oPEracioNal aUXiliar oPEracioNal faZENdario B iV

5138604 1 roNaldo caNicEiro da SilVa aGENTE dE PorTaria aUXiliar oPEracioNal aUXiliar oPEracioNal faZENdario B iV

2364 1 roSa MiraNda NErY doS SaNToS aGENTE dE PorTaria aUXiliar oPEracioNal aUXiliar oPEracioNal faZENdario B iV

5108691 1 SaliM BEcHara rESQUE filHo aGENTE dE PorTaria aUXiliar oPEracioNal aUXiliar oPEracioNal faZENdario B iV

4002237 2 adailToN ViEira BEZErra MoToriSTa MoToriSTa MoToriSTa faZENdario B iV

5413389 1 adilSoN BEZErra doS SaNToS MoToriSTa MoToriSTa MoToriSTa faZENdario B iii

5208122 1 alBaNo aNdradE MaToS MoToriSTa MoToriSTa MoToriSTa faZENdario B iV

5186374 1 alciNo alVES da coSTa MoToriSTa MoToriSTa MoToriSTa faZENdario B iV

5757711 1 alEXaNdrE carloS GoNcalVES loBo MoToriSTa MoToriSTa MoToriSTa faZENdario B iii

2007754 2 aloNSo GoNcalVES UcHoa MoToriSTa MoToriSTa MoToriSTa faZENdario B iV

5418550 1 aNiSio GoMES doS SaNToS MoToriSTa MoToriSTa MoToriSTa faZENdario B iii

5091683 2 aNToNio alGENor GoMES dE frEiTaS MoToriSTa MoToriSTa MoToriSTa faZENdario B iV

5081483 1 aNToNio carloS alVES SENa MoToriSTa MoToriSTa MoToriSTa faZENdario B iV

5186242 1 aNToNio dE aSSiS BriGido MoToriSTa MoToriSTa MoToriSTa faZENdario B iV

5049431 2 aNToNio EdiValdo cHaVES MoToriSTa MoToriSTa MoToriSTa faZENdario B iV

5413362 1 aNToNio EdSoN da SilVa MoUra MoToriSTa MoToriSTa MoToriSTa faZENdario B iii

2007932 2 aNToNio fraNciSco UcHoa MoToriSTa MoToriSTa MoToriSTa faZENdario B iV

5187214 1 aNToNio GarcES cUNHa filHo MoToriSTa MoToriSTa MoToriSTa faZENdario B iV

50059 1 arliNdo BarBoSa da SilVa MoToriSTa MoToriSTa MoToriSTa faZENdario B iV

50067 1 aUSTrEGESilo aGUiar caValcaNTE MoToriSTa MoToriSTa MoToriSTa faZENdario B iV

2006154 2 BENEdiTo JoSE fariaS da SilVa MoToriSTa MoToriSTa MoToriSTa faZENdario B iii

5703611 1 carloS NaZarENo NaTiVidadE JardiM MoToriSTa MoToriSTa MoToriSTa faZENdario B iii

5186293 1 dilSoN oliVEira da SilVa MoToriSTa MoToriSTa MoToriSTa faZENdario B iV

5208734 1 EdEValdo BarroSo ESTUMaNo MoToriSTa MoToriSTa MoToriSTa faZENdario B iV

4002300 2 EdiVaNdo alVES coSTa MoToriSTa MoToriSTa MoToriSTa faZENdario B iV

50180 1 EUdES aMoriM da SilVa MoToriSTa MoToriSTa MoToriSTa faZENdario B iV

5519152 1 EValdo JoSE da coSTa PEdroSo MoToriSTa MoToriSTa MoToriSTa faZENdario B iii

5623804 1 fErNaNdo doS SaNToS fErrEira MoToriSTa MoToriSTa MoToriSTa faZENdario B iii

5413370 1 fraNciSco dE aSSiS fErNaNdES dE oliVEira MoToriSTa MoToriSTa MoToriSTa faZENdario B iii

3248437 2 GaBriEl BorGES TriNdadE MoToriSTa MoToriSTa MoToriSTa faZENdario B iV

5444829 1 GEraldo SoUZa fErrEira MoToriSTa MoToriSTa MoToriSTa faZENdario B iii

5117372 1 GidEao BaTiSTa BEZErra dE oliVEira MoToriSTa MoToriSTa MoToriSTa faZENdario B iV

5703603 1 GildEMar HENriQUE da foNSEca MoToriSTa MoToriSTa MoToriSTa faZENdario B iii

5208637 1 GilMar PErEira araUJo MoToriSTa MoToriSTa MoToriSTa faZENdario B iV

2005891 2 GilVaN rodriGUES araUJo MoToriSTa MoToriSTa MoToriSTa faZENdario B iV

5186226 1 HElio ViEira MorEira MoToriSTa MoToriSTa MoToriSTa faZENdario B iV

5186463 1 HEraldo rodriGUES dE SoUZa MoToriSTa MoToriSTa MoToriSTa faZENdario B iV

5084989 1 Horacio fErNaNdES lEiTE MoToriSTa MoToriSTa MoToriSTa faZENdario B iV

4002520 2 iVaN da SilVa BriTo MoToriSTa MoToriSTa MoToriSTa faZENdario B iV

2005794 2 JaMES rESPlaNdES SoBral MoToriSTa MoToriSTa MoToriSTa faZENdario B iV
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5186250 1 Joacir PErEira da coSTa MoToriSTa MoToriSTa MoToriSTa faZENdario B iV

5081505 1 Joao BaTiSTa PENa doS SaNToS MoToriSTa MoToriSTa MoToriSTa faZENdario B iV

5076781 1 Joao carloS da coSTa alVES MoToriSTa MoToriSTa MoToriSTa faZENdario B iV

5186307 1 Joao coNSTaNcio dE oliVEira riBEiro filHo MoToriSTa MoToriSTa MoToriSTa faZENdario B iV

5208750 1 Joao SaNToS liMa MoToriSTa MoToriSTa MoToriSTa faZENdario B iV

2005581 2 JociVaN rodriGUES loPES MoToriSTa MoToriSTa MoToriSTa faZENdario B iV

5186358 1 JoNaS ViToriNo dE oliVEira MoToriSTa MoToriSTa MoToriSTa faZENdario B iV

50296 1 JorGE Maria diaS MarTiNS MoToriSTa MoToriSTa MoToriSTa faZENdario B iV

4002580 2 JoSE aNToNio da cUNHa MoToriSTa MoToriSTa MoToriSTa faZENdario B iV

5209919 1 JoSE fErNaNdo MarTiNS BaSToS MoToriSTa MoToriSTa MoToriSTa faZENdario B iV

3251675 2 JoSE laZaro MorEira MoToriSTa MoToriSTa MoToriSTa faZENdario B iV

5665 1 JoSE lUiZ oliVEira MarTiNS MoToriSTa MoToriSTa MoToriSTa faZENdario B iV

5681 1 JoSE Maria MariNHo doS rEiS MoToriSTa MoToriSTa MoToriSTa faZENdario B iV

5208661 1 JoSE MiGUEl darcY JUNior MoToriSTa MoToriSTa MoToriSTa faZENdario B iV

5703590 1 JoSE roBErTo NoVaiS SilVEira MoToriSTa MoToriSTa MoToriSTa faZENdario B iii

5703638 1 JoSE SoSTENES dE oliVEira fErrEira MoToriSTa MoToriSTa MoToriSTa faZENdario B iii

2007851 2 JUraNdir alVES SilVa MoToriSTa MoToriSTa MoToriSTa faZENdario B iii

50326 1 lUiZ fErNaNdo alVES da SilVa MoToriSTa MoToriSTa MoToriSTa faZENdario B iV

5560071 1 Marco aNToNio SErra MoNTEiro MoToriSTa MoToriSTa MoToriSTa faZENdario B iii

5681588 1 MarcoS corrEa da SilVa MoToriSTa MoToriSTa MoToriSTa faZENdario B iii

5059321 2 NEMiaS carValHo da SilVa MoToriSTa MoToriSTa MoToriSTa faZENdario B iV

2005638 2 PaUlo cEZar fErrEira dE oliVEira MoToriSTa MoToriSTa MoToriSTa faZENdario B iV

5186757 1 raiMUNdo NoNaTo BElEM fErrEira MoToriSTa MoToriSTa MoToriSTa faZENdario B iV

52000 1 raiMUNdo NoNaTo daMaScENo MoToriSTa MoToriSTa MoToriSTa faZENdario B iV

5186234 1 raiMUNdo NoNaTo GoMES dE QUEiroZ MoToriSTa MoToriSTa MoToriSTa faZENdario B iV

5117429 1 raiMUNdo rEGiNaldo SErGio raTiS MoToriSTa MoToriSTa MoToriSTa faZENdario B iV

5701163 1 rEGiNaldo dE SoUSa liMa MoToriSTa MoToriSTa MoToriSTa faZENdario B iii

5436982 1 SEBaSTiao frEiTaS dE liMa MoToriSTa MoToriSTa MoToriSTa faZENdario B iii

5208726 1 SErGio MaToS da SilVa MoToriSTa MoToriSTa MoToriSTa faZENdario B iV

5208742 1 UBiraci HUGo dE MiraNda MoToriSTa MoToriSTa MoToriSTa faZENdario B iV

5693365 1 ValdiNar PErEira MENEZES MoToriSTa MoToriSTa MoToriSTa faZENdario B iii

2007924 2 Valdir ESPiNHEiro PiSMEl JUNior MoToriSTa MoToriSTa MoToriSTa faZENdario B iii

5085012 1 WEdEr JoSE ViTor HolaNda MoToriSTa MoToriSTa MoToriSTa faZENdario B iV

carreira da adMiNistraÇÃo FiNaNceira

NUMFUNc NUMViNc NoMe NoMecarGo carGo Lei terMiNoLoGia carGo eNQUadraMeNto reFerÊNcia eN-
QUadraMeNto

5615658 1 alBa NaZarE PiNTo do carMo TEcNico EM GESTao PUBlica TEcNico EM GESTao PUBlica aNaliSTa coNTáBil da adMiNiSTra-
ÇÃo ESTadUal B iii

3239624 3 claUdia SEBaSTiaNa NoBrE carValHo TEcNico EM GESTao PUBlica TEcNico EM GESTao PUBlica aNaliSTa coNTáBil da adMiNiSTra-
ÇÃo ESTadUal B iii

5347300 1 fraNciNETE alMEida dE oliVEira TEcNico EM GESTao PUBlica TEcNico EM GESTao PUBlica aNaliSTa coNTáBil da adMiNiSTra-
ÇÃo ESTadUal B iii

5620511 1 HElio SaNToS dE oliVEira GoES TEcNico EM GESTao PUBlica TEcNico EM GESTao PUBlica aNaliSTa coNTáBil da adMiNiSTra-
ÇÃo ESTadUal B iii

5333288 1 SilVio GoMES da coSTa TEcNico EM GESTao PUBlica TEcNico EM GESTao PUBlica aNaliSTa coNTáBil da adMiNiSTra-
ÇÃo ESTadUal B iii

57175976 1 daNiEla criSTiNa araUJo NoGUEira TEcNico EM GESTao PUBlica TEcNico EM GESTao PUBlica aNaliSTa coNTáBil da adMiNiSTra-
ÇÃo ESTadUal a iii

57173492 1 MoNica HElENa SoarES PErEira TEcNico EM GESTao PUBlica TEcNico EM GESTao PUBlica aNaliSTa coNTáBil da adMiNiSTra-
ÇÃo ESTadUal a iii

7000545 2 roSilENE do Socorro Garcia araNHa TEcNico EM GESTao PUBlica TEcNico EM GESTao PUBlica aNaliSTa coNTáBil da adMiNiSTra-
ÇÃo ESTadUal a iii

5596238 1 SUElY do Socorro NUNES MoNTEiro coNTador TÉcNico EM GESTÃo PÚBlica aNaliSTa coNTáBil da adMiNiSTra-
ÇÃo ESTadUal B iii

5333261 1 JoSE carloS doS SaNToS daMaScENo TEcNico EM GESTao PUBlica TEcNico EM GESTao PUBlica aNaliSTa do TESoUro ESTadUal B iii

5149673 1 Maria da PiEdadE SaNToS da coNcEicao TEcNico EM GESTao PUBlica TEcNico EM GESTao PUBlica aNaliSTa do TESoUro ESTadUal B iV

2984 1 aNa PaUla liMa GoUVEa NoGUEira adMiNiSTrador TÉcNico EM GESTÃo PUBlica aNaliSTa do TESoUro ESTadUal B iV

Protocolo: 810099
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secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

adMissÃo de serVidor
.

Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº355/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: aNdrEY lUcaS SaraiVa SEPÊda
cargo do Servidor: coNTador
Vigência: 06.06.2022/05.06.2023.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 505/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: BrENda dE cáSSia carValHo PErEira
cargo do Servidor: coNTador
Vigência: 06.06.2022/05.06.2023.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 500/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: carla TaYNa NoVaES BorGES
cargo do Servidor: coNTador
Vigência: 06.06.2022/05.06.2023.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 499/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: carloS dE oliVEira MarTiNS JUNior
cargo do Servidor: coNTador
Vigência: 06.06.2022/05.06.2023.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 503/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: fáBio aNdradE da SilVa
cargo do Servidor: coNTador
Vigência: 06.06.2022/05.06.2023.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 358/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: fErNaNdo aliPio da SilVa oTEro SEaBra filHo
cargo do Servidor: coNTador
Vigência: 06.06.2022/05.06.2023.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 358/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: fraNciSca ENEdiNa do SaNToS PErEira
cargo do Servidor: coNTador
Vigência: 06.06.2022/05.06.2023.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 358/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: JaMErSoN do NaSciMENTo MoraES
cargo do Servidor: coNTador
Vigência: 06.06.2022/05.06.2023.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 358/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: laUro ViNiicUS WaNZEllEr dE MaToS
cargo do Servidor: coNTador
Vigência: 06.06.2022/05.06.2023.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 358/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: liliaN florENTiNa rodriGUES doS SaNToS
cargo do Servidor: coNTador
Vigência: 06.06.2022/05.06.2023.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 358/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: Marcia PriScila SoarES MarVao
cargo do Servidor: coNTador
Vigência: 06.06.2022/05.06.2023.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 358/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: NaTHalia SaNToS doS SaNToS
cargo do Servidor: coNTador
Vigência: 06.06.2022/05.06.2023.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 358/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: rEJaNE BriTo PErEira
cargo do Servidor: coNTador
Vigência: 06.06.2022/05.06.2023.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 358/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: SHEila dE faTiMa do roSario ViEira
cargo do Servidor: coNTador
Vigência: 06.06.2022/05.06.2023.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 358/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: SilVaNa criSTiNa MoraES do carMo
cargo do Servidor: coNTador
Vigência: 06.06.2022/05.06.2023.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 358/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: SoraYa do Socorro lEao NUNES
cargo do Servidor: coNTador
Vigência: 06.06.2022/05.06.2023.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 358/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: TaTHiaNa PEdriNa coUTiNHo ValoiS
cargo do Servidor: coNTador
Vigência: 06.06.2022/05.06.2023.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 358/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: ViViaNE SoUZa dE oliVEira
cargo do Servidor: coNTador
Vigência: 06.06.2022/05.06.2023.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 358/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: lUcaS Maia MaGalHÃES caMPoS
cargo do Servidor: ESTaTÍSTico
Vigência: 06.06.2022/05.06.2023.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 358/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: THaYS SUElEN BriTo SaNToS
cargo do Servidor: ESTaTÍSTico
Vigência: 06.06.2022/05.06.2023.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 358/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: faBiaNo carValHo da coSTa
cargo do Servidor: ESTaTÍSTico
Vigência: 06.06.2022/05.06.2023.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 358/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: Maria JUciNETE dE SoUZa PiNHEiro
cargo do Servidor: ESTaTÍSTico
Vigência: 06.06.2022/05.06.2023.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 358/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: carMEN lÚcia PiNHEiro SiNiMBÚ
cargo do Servidor: adMiNiSTrador
Vigência: 06.06.2022/05.06.2023.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 358/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: ElaiNE cordEiro fEliX
cargo do Servidor: adMiNiSTrador
Vigência: 06.06.2022/05.06.2023.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 358/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: EliZaBETH rodriGUES doS SaNToS
cargo do Servidor: adMiNiSTrador
Vigência: 06.06.2022/05.06.2023.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
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Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 358/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: fraNcY KEllY carValHo rEiS MaTTa
cargo do Servidor: adMiNiSTrador
Vigência: 06.06.2022/05.06.2023.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 358/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: HENriQUE carloS da SilVa
cargo do Servidor: adMiNiSTrador
Vigência: 06.06.2022/05.06.2023.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 358/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: iSraEl WaNdErlEY SaloMÃo coElHo
cargo do Servidor: adMiNiSTrador
Vigência: 06.06.2022/05.06.2023.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 358/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: KaMila liMa caMElo
cargo do Servidor: adMiNiSTrador
Vigência: 06.06.2022/05.06.2023.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 358/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: Márcia rEGiNa dE liMa fErrEira
cargo do Servidor: adMiNiSTrador
Vigência: 06.06.2022/05.06.2023.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 358/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: MarGarETH do Socorro TaVarES da SilVa
cargo do Servidor: adMiNiSTrador
Vigência: 06.06.2022/05.06.2023.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 358/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: Maria do rEMEdio rodriGUES doS SaNToS
cargo do Servidor: adMiNiSTrador
Vigência: 06.06.2022/05.06.2023.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 358/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: MiladY daYENE dE JESUS PadilHa
cargo do Servidor: adMiNiSTrador
Vigência: 06.06.2022/05.06.2023.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 358/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: oSValdo liMa dE SoUZa filHo
cargo do Servidor: adMiNiSTrador
Vigência: 06.06.2022/05.06.2023.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 358/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: rUBia rEGiNa NaSciMENTo da coSTa
cargo do Servidor: adMiNiSTrador
Vigência: 06.06.2022/05.06.2023.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 358/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: SElMa ViEira PErEira
cargo do Servidor: adMiNiSTrador
Vigência: 06.06.2022/05.06.2023.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 358/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: Socorro Garcia BaTiSTa do coUTo
cargo do Servidor: adMiNiSTrador
Vigência: 06.06.2022/05.06.2023.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 358/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: TaMiriS MiraNda MarQUES
cargo do Servidor: adMiNiSTrador
Vigência: 06.06.2022/05.06.2023.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 358/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: TaWaN TUPiNaMBa dUarTE
cargo do Servidor: adMiNiSTrador
Vigência: 06.06.2022/05.06.2023.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 358/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: aNGEla SaNdra SoUZa caNTo
cargo do Servidor: adMiNiSTrador/PrEGador
Vigência: 06.06.2022/05.06.2023.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 358/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: cElia do Socorro PUGa MarTiNS
cargo do Servidor: adMiNiSTrador/PrEGador
Vigência: 06.06.2022/05.06.2023.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 358/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: THEaNa aNGEl PErdiGÃo MoNTEiro
cargo do Servidor: adMiNiSTrador/PrEGador
Vigência: 06.06.2022/05.06.2023.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 358/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: aNdrÉ lUiS corrÊa MaGNo
cargo do Servidor: EcoNoMiSTa
Vigência: 06.06.2022/05.06.2023.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 358/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: fraNciSco aMErico SoUZa da rocHa
cargo do Servidor: EcoNoMiSTa
Vigência: 06.06.2022/05.06.2023.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 358/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: JoSÉ HENriQUE Gil GoMES filHo
cargo do Servidor: EcoNoMiSTa
Vigência: 06.06.2022/05.06.2023.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 358/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: liliaN claUdia da SilVa fEio
cargo do Servidor: EcoNoMiSTa
Vigência: 06.06.2022/05.06.2023.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 358/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: NEWToN carloS aMoraS da crUZ
cargo do Servidor: EcoNoMiSTa
Vigência: 06.06.2022/05.06.2023.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 358/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: NilToN alVES dE carValHo
cargo do Servidor: EcoNoMiSTa
Vigência: 06.06.2022/05.06.2023.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 358/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: SolaNGE MarGarETH KaHWaGE BEZErra
cargo do Servidor: EcoNoMiSTa
Vigência: 06.06.2022/05.06.2023.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 123/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: faBricio HENriQUE SilVa caYrES
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 123/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: rENaTHa aUrora da coSTa Padilla SaNToS
cargo do Servidor: farMacÊUTico
Vigência: 30.05.2022/29.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
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Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 123/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: clEoNicE da SilVa VilHENa
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 06.06.2022/05.06.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº 123/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: ciNTHia raQUEl SaNToS doS SaNToS
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 30.05.2022/39.05.2023
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

Protocolo: 809751

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo do 3º ta-coNtrato 066/2018 - ser-
VieL serViÇos eireLi-ePP - Consiste em retificar a CLÁUSULA TER-
cEira do 3º Termo aditivo, que trata da Vigência contratual e sua publica-
ção no doE nº 34.659, de 05/08/2021 – Protocolo nº 688230.
oNde se LÊ Na cláUSUla TErcEira – da ViGÊNcia E Na PUBlicaÇÃo: 
... a contar de 26/08/2021 a 25/08/2022;
Leia-se Na cláUSUla TErcEira – da ViGÊNcia E Na PUBlicaÇÃo: ... 
a contar de 30/08/2021 a 29/08/2022.

Protocolo: 809647
errata da PUBLicaÇÃo do 2º ta-coNtrato 066/2018 - ser-
VieL serViÇos eireLi-ePP - Consiste em retificar a CLÁUSULA TER-
cEira do 2º Termo aditivo, que trata da Vigência contratual e sua publica-
ção no doE nº 34.326, de 27/08/2020 – Protocolo nº 574097.
oNde se LÊ Na cláUSUla TErcEira – da ViGÊNcia E Na PUBlicaÇÃo: 
... a contar de 26/08/2020 a 25/08/2021;
Leia-se Na cláUSUla TErcEira – da ViGÊNcia E Na PUBlicaÇÃo: ... 
a contar de 30/08/2020 a 29/08/2021.

Protocolo: 809640
errata
Fica retiFicado Na PUBLicaÇÃo No doe N° 34.990 de 
01/06/2022, QUe adMitiU diVersos serVidores.
oNde se LÊ: 01.05.2022/30.05.2023
Leia-se: 01.06.2022/31.05.2023
oNde se LÊ: MaNoEl adEliNo
Leia –se: MaNoEl adEliNo BorGES JUNior
Fica retiFicado Na PUBLicaÇÃo No doe N° 34.990 de 
01/06/2022, QUE adMiTiU oS SErVidorES: adErloN da SilVa liMa 
E Maria da coNcEiÇÃo doS SaNToS oliVEira.
oNde se LÊ: 30.05.2022/29.05.2023
Leia-se: 01.06.2022/31.05.2023
fica rETificado Na PUBlicaÇÃo No doE N° 34.992 dE 02/06/2022, a Por-
Taria colETiVa Nº 1.481 dE 01.06.2022, QUE rESciNdiU oS SErVidorES: 
adErloN da SilVa liMa E Maria da coNcEiÇÃo doS SaNToS oliVEira.
oNde se LÊ: 30.05.2022
Leia-se: 01.06.2022
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 06.06.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 809803

FÉrias
.

Portaria N° 663 de 06 de JUNHo de 2022/dGtes/sesPa  
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº039/03.04.1996, pu-
blicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e coNSidEraNdo o que dispõe 
os artigos 74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNSidE-
raNdo o processo nº 2022/634485;
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço a contar de 20.06.2022, o pe-
ríodo de gozo das férias da servidora HElEN BaTiSTa E SilVa, identidade 
funcional nº 5849918/4, ocupante do cargo de administrador, lotada no 
departamento de recursos Humanos, concedidas através da Portaria cole-
tiva nº 505/10.05.2022, publicada no doE nº 34.968/12.05.2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em. 06.06.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 809965

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
Tornar sem efeito a publicação da Errata de dispensa de licitação nº 010/
SESPA/202, no Diário Oficial do Estado nº 34.994 do dia 03/06/2022, pro-
tocolo nº 808524.
Belém (Pá), 06 de junho de 2022.
roMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 809800
Portaria Nº. 666 de 06 de JUNHo de 2022/dGtes/sesPa
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/
dGTES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Porta-
ria nº. 039/03.04. 96, coNSidEraNdo o que dispõe os artigos 74 a 76, 
da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNSidEraNdo o processo 
2022/682613;

r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo, as férias regulamentares da servidora alcilENE 
SaNToS dE SoUZa, identidade funcional 57193941/1, ocupante do cargo 
de ENfErMEiro, lotada na Unidade Especial-abrigo João Paulo ii, no pe-
ríodo de 03 de março de 2022 a 01 de abril de 2022, referente ao período 
aquisitivo de 03 de março de 2020 a 02 de março de 2021, concedidas 
através da Portaria coletiva nº 140/09.02.2022, publicada no doE nº. 
34.862 de 10.02.2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 06.06.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 810071
torNar seM eFeito
a PUBLicaÇÃo No doe N° 34.958 de 04/05/2022, reFereNte 
aos coNtratos adMiNistratiVo teMPorÁrio, QUE adMiTiU a 
SErVidora: roSEli da SilVa oliVEira.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 06.06.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
torNar seM eFeito
a PUBLicaÇÃo No doe N° 34.990 de 01/06/2022, reFereNte aos 
coNtratos adMiNistratiVo teMPorÁrio, QUE adMiTiU oS SEr-
VidorES: alEXaNdrE MaUÉS da coSTa e caroliNa BarroS KaHWaGE.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 06.06.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 809385
Portaria Nº. 665 de 06 de JUNHo de 2022/dGtes/sesPa
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/dG-
TES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 
039/03.04. 96, coNSidEraNdo o que dispõe os artigos 74 a 76, da lei nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNSidEraNdo o processo 2022/685906;
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo, as férias regulamentares do servidor roSiValdo 
do ValE E SilVa, identidade funcional 5251486/2, ocupante do cargo de 
BiBlioTEcoNoMiSTa, lotado na Escola Técnica do SUS, no período de 01 
de junho de 2022 a 30 de junho de 2022, referente ao período aquisitivo de 
19 de maio de 2020 a 18 de maio de 2021, concedidas através da Portaria 
coletiva nº 505/10.05.2021, publicada no doE nº. 34.968 de 12.05.2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 06.06.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 810009
Portaria Nº. 664 de 06 de JUNHo de 2022/dGtes/sesPa
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/dG-
TES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº. 
039/03.04. 96, coNSidEraNdo o que dispõe os artigos 74 a 76, da lei nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNSidEraNdo o processo 2022/699817;
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo, as férias regulamentares da servidora aMÉlia BEli-
Sa MoUTiNHo da PoNTE, identidade funcional 54181683/2, ocupante do 
cargo de TEraPEUTa ocUPacioNal, lotada no centro de Saúde-Pedreira/
atenção Psicossocial, no período de 01 de junho de 2021 a 30 de junho 
de 2021, referente ao período aquisitivo de 20 de abril de 2021 a 19 de 
abril de 2022, concedidas através da Portaria coletiva nº 505/10.05.2021, 
publicada no doE nº. 34.968 de 12.05.2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 06.06.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 809988

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 661 de 06 de JUNHo de 2022 - dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das atri-
buições que lhe foram conferidas pela Portaria nº039/03.04.1996, publi-
cada no doE nº.  28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo o casamento 
da servidora fraNcEMarY GoMES da SilVa, que se deu na data de 18 de 
maio de 2022, conforme o parecer jurídico do Processo nº 2022/642318;
rESolVE:
i – autorizar o afastamento por motivo de casamento, da servidora fraN-
cEMarY GoMES da SilVa, id. funcional nº 5753082/1, ocupante do cargo 
de Nutricionista, lo tada no 10º centro regional de Saúde - altamira, no 
período de 18 de maio de 2022 a 25 de maio de 2022, conforme certidão 
n° 068569 01 55 2022 7 00006 106 0001753 09.
ii – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 18 de maio de 2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 06/06/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 809916
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ESCOLA TÉCNICA DO SUS

.

.

.

coNtrato
.

GoVerNo do estado do ParÁ
sistema Único de saúde
secretaria de estado de saúde Pública
escola técnica do sUs do Pará – “dr. Manuel ayres”
contrato n°: 036/2022
Exercício: 2022
objetivo: Prestação de serviços docentes no curso Técnico em Vigilância em 
Saúde, Eixo Temático 1 -Políticas Públicas de Saúde no Brasil, município de 
Belém, turma i, no período de 06 a 10/06/2022. Totalizando 40 horas-aula.
Valor Total: r$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)
data da assinatura: 02/06/2022
Vigência: 02/06 a 01/07/2022
orçamento: NE nº 00152/2022
Programa de Trabalho  Natureza da despesa fonte do recurso  origem do recurso
10128150789240000  - 33903600 -  0349002772  -   federal
contratado: antônio Jorge ataíde Souza - cPf. Nº 227.488.492-72
Endereço: Tv. Guerra Passos, Nº 347 – Bairro: canudos – Belém - Pa
cEP: 66070-210
ordenador: EliZETH do Socorro da SilVa BraGa
diretora da Escola Técnica do SUS – ETSUS/Pa

Protocolo: 810017
GoVerNo do estado do ParÁ
sistema Único de saúde
secretaria de estado de saúde Pública
escola técnica do sUs do Pará – “dr. Manuel ayres”
contrato n°: 033/2022
Exercício: 2022
objetivo: Prestação de serviços docentes no curso Técnico em Saúde Bu-
cal, Módulo i, área Temática i: Saúde Bucal coletiva i – o Sistema único 
de Saúde, no município de Belém, turma i, no período de 06 a 10/06/2022 
– 30h teoria. Totalizando 30 horas-aula.
Valor Total: r$ 1.800,00 (Mil oitocentos reais)
data da assinatura: 03/06/2022
Vigência: 03/06 a 02/07/2022
orçamento: NE nº 00151/2022
Programa de Trabalho  Natureza da despesa fonte do recurso  origem do recurso
10128150789240000  - 33903600 -  0349002772  -   federal
contratado: ceci Baker de Melo - cPf. Nº 056.747.862-91
Endereço: rua Boaventura da Silva Nº 695 – Bairro: Nazaré – Belém - Pa
cEP: 66055-090
ordenador: EliZETH do Socorro da SilVa BraGa
diretora da Escola Técnica do SUS – ETSUS/Pa

Protocolo: 810027
GoVerNo do estado do ParÁ
sistema Único de saúde
secretaria de estado de saúde Pública
escola técnica do sUs do Pará – “dr. Manuel ayres”
contrato n°: 035/2022
Exercício: 2022
objetivo: Prestação de serviços docentes no curso Técnico de Enferma-
gem, Unidade Temática 02 – Microbiologia Parasitologia, no município de 
Belém, turma i, no período de 06 a 10/06/2022 – 20h teoria e 20h prática. 
Totalizando 40 horas-aula.
Valor Total: r$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)
data da assinatura: 01/06/2022
Vigência: 01/06 a 30/06/2022
credenciamento: 005/2019
orçamento: NE nº 00145/2022
Programa de Trabalho - Natureza da despesa - fonte do recurso - origem do recurso
10128150789240000 - 33903600 - 0349002772 - federal
contratado: onayane dos Santos oliveira - cPf. Nº 984.641.082-49
Endereço: rua a, vila esperança Nº 27 – Bairro: centro – ananindeua - Pa
cEP: 67030-070
ordenador: EliZETH do Socorro da SilVa BraGa
diretora da Escola Técnica do SUS – ETSUS/Pa

Protocolo: 809425

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: PrEGÃo ElETrÔNco
Número/ano: 13/2022
Processo n°/ano: 2022/292015

objeto: o objeto da presente licitação é contratação de Empresa para 
aquisição de Material Técnico Hospitalar para atender as necessidades dos 
setores da Patologia cervical e Mastologia da unidade de referência Mater-
no infantil e adolescente – UrEMia/1º crS/ SESPa
Entrega do Edital: WWW.coMPraSGoVErNaMENTaiS.GoV.Br
observação: dÚVidaS E ESclarEciMENToS aTraVES do E-Mail: lici-
Tacao1crS@oUTlooK.coM
responsável pelo certame: dUciVal da SilVa BriTo
data da sessão: dia 21 de junho de 2022
Horário: 10:00h (Horário de Brasília)
local: Portal de compras do Governo federal – www.comprasgovernamen-
tais.gov.br
orçamento
Programa de Trabalho: 908288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso( recurso federal): 0349008847
ordenador: Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
dirETor 1º crS/SESPa

Protocolo: 809859

diÁria
.

Portaria de coNcessÃo n° 263/2022 – 06/06/2022
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: 02 meias diárias aos Servidor(es):
5957443/1 / Maria caroliNE BarroS dE MaToS (Enfermeira) / 02 
meias diárias (deslocamento) / no período de 13 a 14/06/2022.<br
57174858/1 / MoNica MElo dE QUEiroZ SaNToS (veterinária) / 02 
meias diárias (deslocamento) / no período de 13 a 14/06/2022.<br
57173282/1 /EdiNaldo MiraNda da SilVa (Motorista) 02 meias diárias 
(deslocamento) / de 13 a 14/06/2022.<br
origem: BElEM/Pa - BraSil
destino(s, SaNTa BarBara - Pa
Objetivo: os quais farão visita Técnica para tratamento profilático da rai-
va, referente ao Programa ZooNoSE itinerante, no município no período 
citados acima.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenador: Marco antônio rodrigues Normando
Portaria de coNcessÃo n° 264/2022 – 06/06/2022
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):
8400639/2 /SoNia BraGa da SilVa (ag. administrativo) / 12 meias diá-
rias (deslocamento) / de 13 a 15 e 20 a 24 e27 a 30/06/2022. .<br
origem: BElEM/Pa - BraSil
destino(s): aNaNiNdEUa, BENEVidES, MariTUBa E SaNTa BarBara- Pa
objetivo: participar das conferências Municipais de Saúde e eventos de 
efetivação do controle Social, nos referidos municípios da região Metropo-
litana i, nos dias 13,14,15,20,21.22,23,24,27,28,29 e 30/06/2022,.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenador: Marco antônio rodrigues Normando

Protocolo: 809837

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria nº 012/2022 –06.06.2022 - coNceder
Nome: JorGE corrENTE
Matricula:5179238 -1 cargo: aGENTE dE PorTaria
lotação: 3º crS  GEP: Estatutário Não Estável
aquisitivo: 01.02.2009 a 31.01.2012
Período: 01.08.2022 a 29.09.2022 (60) sessenta dias

Protocolo: 809407
Portaria nº 011/2022 –06.06.2022 - coNceder
Nome: MariNEZ rodriGUES
Matricula: 5167582-1 cargo: aGENTE dE PorTaria
lotação: 3º crS  GEP: Estatutário Não Estável
aquisitivo: 02.01.2006 a 02.01.2009
Período: 01.08.2022 a 29.09.2022 (60) sessenta dias

Protocolo: 809404

diÁria
.

Portarias Nº 612 de diÁrias de 06/06/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir servidores que irão participar de treinamento de doen-
ças endêmicas causados por vetores em cametá.
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origem: castanhal –Pa.
destinos: cametá   / Período: 12 a 18 /06/2022
Servidor: cícero alves ferreira cargo: motorista cPf- 108.102.502.68 mat. 0478954
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 809585
Portarias Nº 613 de diÁrias de 06/06/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir servidores que irão participar de treinamento de doen-
ças endêmicas causados por vetores em cametá.
origem: castanhal –Pa.
destinos: cametá   / Período: 20 a 25 /06/2022
Servidor: Waldocelys  Pereira Manos Moraes cargo: motorista cPf- 
57206406/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 809591
Portarias Nº 609 de diÁrias de 06/06/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar treinamento para os microscopista de base em malária 
chagas e filariose no município de Maracanã.
origem: castanhal –Pa.
destinos: Maracanã  / Período: 06 a 10 /06/2022
Servidores: Nazaré Machado da Silva cargo: Téc. em laboratório cPf- 
096.595.872.87 mat. 91596/1
luiz Vieira da costa  cargo: Téc. em laboratório cPf- 212.423.722.53 mat. 0505198
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 809507
Portarias Nº 610 de diÁrias de 06/06/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Participar de treinamento de doenças endêmicas causados por 
vetores em cametá.
origem: castanhal –Pa.
destinos: cametá   / Período: 12 a 18 /06/2022
Servidores: Maria do Socorro Portela de Jesus cargo: ag. de endemias 
cPf- 740.937.622.87 mat. 57205650/1
raimundo Nonato lima da Silva cargo: ag. de portaria cPf- 332.728.162.91 
mat. 5160952/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 809567
Portarias Nº 611 de diÁrias de 06/06/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Participar de treinamento de doenças endêmicas causados por 
vetores em cametá.
origem: castanhal –Pa.
destinos: cametá   / Período: 20 a 25 /06/2022
Servidores: Maria do Socorro Portela de Jesus cargo: ag. de endemias 
cPf- 740.937.622.87 mat. 57205650/1
raimundo Nonato lima da Silva cargo: ag. de portaria cPf- 332.728.162.91 
mat. 5160952/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 809576

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  5ª REGIONAL

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 07 de 06  de JUNHo  de 2022.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o art. 98 da lei 5.810/24.01.94, o (a) servidor 
(a) Maria idaliNa cHaVES da foNSEca, carGo: TÉc. PaToloGia cli-
Nica, lotado(a) no 5ºcrS, 02 mês(es) licença Prêmio, correspondente ao 
triênio de 10/03/2011 a 09/03/2014
aUToriZar que o (a) servidor (a) goze de 01 (UM) mês (es) de licença 
Prêmio, no período de 01/09/2022 a 30/09/2022,  no total de 30  (TriN-
Ta) dias, matricula nº 57195059-1.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
dirETor do 5º crS/SESPa

Protocolo: 810048
Portaria Nº 06 de 06  de JUNHo de 2022..
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o art. 98 da lei 5.810/24.01.94, o (a) servidor 
(a) aNToNio PaUlo aSSUNÇÃo SilVa, carGo: aGENTE adMiNiSTraTi-
Vo, lotado(a) no 5ºcrS, 02 mês(es) licença Prêmio, correspondente ao 
triênio de 28/07/2017 a 10/02/2022.
aUToriZar que o (a) servidor (a) goze de 02 (doiS) mês (es) de licença 
Prêmio, no período de 19/07/2022 a 16/09/2022,  no total de 60  (SES-
SENTa) dias, matricula nº 5896753-1.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
dirETor do 5º crS/SESPa

Protocolo: 810003

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 046 de 06 de JUNHo de 2022.
o diretor do 7º centro regional de Saúde, usando de suas atribuições 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 55/20.11. 2000, publicada no 
Diário Oficial do Estado n.º 29.347/24.11.2000.
r E S o l V E:
designar o servidor laUdiNaldo GoNÇalVES NUNES, cargo: agente ad-
ministrativo, Matrícula: 54191385-1, para responder pelo chefe da divisão 
de organização, controle e avaliação do 7º centro regional de Saúde, no 
período de 07/06/2022 a 24/06/2022, por motivo de viagem do titular, 
sem ônus para a administração pública.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ValdiNEi SilVa TEiXEira JUNior
diretor do 7º centro regional de Saúde/SESPa
Portaria Nº 047 de 06 de JUNHo de 2022.
o diretor do 7º centro regional de Saúde, usando de suas atribuições 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 55/20.11. 2000, publicada no 
Diário Oficial do Estado n.º 29.347/24.11.2000.
r E S o l V E:
designar o servidor GilBErTo do roSário SErra, cargo: comissionado 
-chefe de divisão-, Matrícula: 5960028-1, para responder pelo diretor do 
7º centro regional de Saúde, no período de 09/06/2022 a 22/06/2022, 
por motivo de viagem do titular, sem ônus para a administração pública.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ValdiNEi SilVa TEiXEira JUNior
diretor do 7º centro regional de Saúde/SESPa

Protocolo: 809962

.

.

errata
.

errata – diÁria
Portaria N° 221 de 02 de Junho de 2022– diÁria
NoME: alESSaNdra dE NaZarÉ cardoSo PErEira - MaTrÍcUla: 
5720566/6
loTaÇÃo: 7ºcrS
oNde se LÊ: PErÍodo
08/06/2022 a 22/06/2022
Leia-se: PErÍodo
07/06/2022 a 24/05/2022
oNde se LÊ: Valor
r$ 3.442,01
Leia-se: Valor
r$ 4.154,15
ordENador: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
errata – diÁria
Portaria N° 222 de 02 de Junho de 2022– diÁria
NoME: rENaTa BroNZE MaTToS – MaTrÍcUla: 5948436/1
loTaÇÃo: 7ºcrS
oNde se LÊ: PErÍodo
08/06/2022 a 22/06/2022
Leia-se: PErÍodo
07/06/2022 a 24/05/2022
oNde se LÊ: Valor
r$ 3.442,01
Leia-se: Valor
r$ 4.154,15
ordENador: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
errata – diÁria
Portaria N° 223 de 02 de Junho de 2022– diÁria
NoME: aNdrÉ PErEira foNSEca JUNior - MaTrÍcUla: 5955695/1
loTaÇÃo: 7ºcrS
oNde se LÊ: PErÍodo
08/06/2022 a 22/06/2022
Leia-se: PErÍodo
07/06/2022 a 24/05/2022
oNde se LÊ: Valor
r$ 3.442,01
Leia-se: Valor
r$ 4.154,15
ordENador: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Protocolo: 809678

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria: 228 de 06 de JUNHo de 2022
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do Servidor   cargo do Servidor   Matrícula
fraNciaNE TriNdadE dE corrEa SErra  -   ENfErMEira  –  
Mat.5955649/1
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Programa de Trabalho  fonte do recurso   Natureza da despesa Valor
908302   0103000000  339033 2.200,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial  e  terres-
tre para o município de chaves.
ordenador: Valdinei Silva Teixeira Júnior.

Protocolo: 809761

.

.

diÁria
.

Portaria N° 227 de 06 de Junho de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 17 diárias e meia Valor: r$ 4.154,15
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: cHaVES
PErÍodo: dE 07/06/2022 a 24/06/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5955649/1 / fraNciaNE TriNdadE dE corrÊa SErra / 688.098.082-15
oBJETiVo: registradora das ações de vacinação junto a populações geo-
graficamente isoladas nas áreas de difícil acesso, transportados em aero-
nave da força aérea Brasileira (faB), com o objetivo de garantir a vacina-
ção as comunidades visitadas sem acesso ao municipio sede,com atualiza-
ção das vacinas que compõem o calendário vacinal de rotina para todas as 
faixas etárias nas ilhas do municipio de chaves(MiSSÃo GoTa).
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Protocolo: 809690

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº41 de 03 de JUNHo de 2022
a dirETora do 9° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções que foram conferidas pela Portaria no 72/2021-ccG de 13/01/2021,
publicada no Diário Oficial do Estado no 34.459 de 14/ 01/ 2021.
coNSidEraNdo os termos do Processo Nº 2022/691664
rESolVE:
designar a servidora Marina dalmácio dos anjos, Matricula n° 5906385/1,
cargo: Psicóloga, estará respondendo pelo setor da divisão Técnica (dT), 
sem ônus, no período de 08 a 10 de Junho de 2022, durante o impedimen-
to da titular iglea Thaiana Silva fontinelles.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SESPa/ 9° crS, 06 de Junho de 2022
aline Nair liberal cunha
diretora do 9ocrS/SESPa

Protocolo: 809485
Portaria Nº42 de 03 de JUNHo 2022
a dirETora do 9° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções que foram conferidas pela PorTaria Nº 72/2021-ccG de 13/01/2021, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.459 de 14/ 01/ 2021.
coNSidEraNdo os termos do Processo Nº 2022/696215
rESolVE:
designar a servidora aMaNda SoUSa coSTa dE liMa, matrícula 
73504324/1, cPf- 623.175.712-91 ocupante do cargo Técnico de Enfer-
magem, lotada no 9o centro regional de Saúde / SESPa, para responder 
pela divisão administrativa e financeiradaf- 9º centro regional de Saúde/
SESPa, sem ônus, durante o impedimento do titular, Eraldo Guilherme dos 
Santos Sá, no período de 06/06/2022 a 10/06/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SESPa/ 9° crS, 06 de junho de 2022
aline Nair liberal cunha
diretora do 9ºcrS/SESPa

Protocolo: 809488

diÁria
.

diÁrias
Portaria Nº169 de 02 de Junho 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: capacitação no curso de Gerência de Material, almoxarifado e 
Patrimônio que ocorrerá na Escola de Governança Pública do Estado do 
Pará, no município de Belém.
origem: Santarém/ Pa- Brasil.
destino: Belém/ Pa – Brasil.
Período: 20/06/2022 a 25/06/2022 N° de diária: 5 ½ (cinco diárias e meia)
Servidor:
ronaldo Gomes Nascimento
cPf: 480.396.162-04.
Matrícula: 57207377.
cargo: Marinheiro fluvial de Máquinas.
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 809600

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

errata
.

errata
errata da Portaria 0249/2022 de 30/05/2022
Publicada sob o Numero de Protocolo: 808844
Publicada no d.o N.º 34.996 de 06/06/2022.
onde se lê:
objetivo: realizar monitoramento do plano de vacinação, Utilizado no mu-
nicípio de Pacajá, na campanha, de covid 19 para alcançara cobertura 
vacinal a de d2, pessoa com esquema completo. Visita técnica nas salas 
de vacinas e rede de frio
Leia-se:
objetivo: realizar monitoramento do plano de vacinação, Utilizado no mu-
nicípio de anapu, na campanha, de covid 19 para alcançara cobertura va-
cinal a de d2, pessoa com esquema completo. Visita técnica nas salas de 
vacinas e rede de frio
 ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/ SESPa

Protocolo: 809550
errata
errata da Portaria 0250/2022 de 30/05/2022
Publicada sob o Numero de Protocolo: 808845
Publicada no d.o N.º 34.996 de 06/06/2022.
onde se lê:
objetivo: Conduzir viatura oficial com técnicos que irão realizar monitora-
mento do plano de vacinação, Utilizado no município de Pacajá, na cam-
panha, de covid 19 para alcançara cobertura vacinal a de d2, pessoa com 
esquema completo. Visita técnica nas salas de vacinas e rede de frio.
Leia-se:
Objetivo: Conduzir viatura oficial com técnicos que irão realizar monitora-
mento do plano de vacinação, Utilizado no município de anapu, na cam-
panha, de covid 19 para alcançara cobertura vacinal a de d2, pessoa com 
esquema completo. Visita técnica nas salas de vacinas e rede de frio.
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia

Protocolo: 809553

.

.

diÁria
.

Portaria N° 265/2022, de 03/06/2022
Portaria individual
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores para participar da oficina 
de Planejamento em Saúde e Planejamento regional integrado
fundamento legal: art.145 da lei 5.810 do rJU
origem: altamira
destino (s): Belém
Servidor: 57206438-1/ Marco aNTÔNio BENaTHar MalaTo (Motorista) / 
6,5 diárias (completa) de 05/06/2022 a 11/06/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 810005

t.
.

torNar seM eFeito
.

tornar sem efeito
Portaria N° 263/2022 de 31/05/2022
Publicada no d.o Nº 34.992 de 02/06/2022
Publicada sob o Protocolo: 807621
origem: altamira
destino (s): Belém
Servidor: 0498865/ adElio oliVEira da SilVa (Motorista) / 6,5 diárias 
(completa) de 05/06/2022 a 11/06/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 810067
tornar sem efeito
Portaria N° 264/2022 de 03/06/2022
Publicada no d.o Nº 34.996 de 06/06/2022
Publicada sob o Protocolo: 809323
origem: altamira
destino (s): Belém
Servidor: 55588371/3/ JoSE flaVio carNEiro (agente administrativo) / 
6,5 diárias (completa) de 05/06/2022 a 11/06/2022
ordenador de despesa:
Waldecir aranha Maia
diretor do 10º crS/SESPa

Protocolo: 810056
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 264 de 16 de Maio de 2022
Nome: José antônio frança Nunes.
cargo: Guarda de Endemias.
Matrícula/Siape: 504505.
cPf: 292.702.513-49.
Período: 20 a 24.06.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: São felix do Xingu.
objetivo: realizar o monitoramento da campanha Vacinal de Sarampo e 
Influenza, orientação sobre o SiES, Si-PNi, Supervisão em salas de vaci-
nação, zona Urbana e rural.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.
rePUBLicado Por ter saido iNcorreto No doe34.972 de 17/05/2022

Protocolo: 809460
Portaria Nº 313 de 06 de Junho de 2022.
Nome: raimundo da Silva rodrigues
cargo: Guarda de Endemias
Matrícula: 504396
cPf: 308.609.111-87
Período: 13 a 23.06.2022.
Nº de diárias: 10,5 (dez e meia).
origem: conceição do araguaia-Pá
destino: São felix do Xingu, ourilândia do Norte, Tucumã, água azul do 
Norte, Sapucaia e Xinguara.
objetivo: capacitação em Taxonomia, epidemiologia e instalação de PiT 
em dcHa (doença de chagas aguda).
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 809452
Portaria nº 312 de 06  de Junho de 2022.
Nome: laudelina de Jesus Brito
cargo: agente administrativo.
Matrícula/Siape: colaborador Eventual.
cPf: 372.397.402-34.
Período: 13 a 23.06.2022.
Nº de diárias: 10,5 (dez e meia).
origem: conceição do araguaia-Pá
destino: São felix do Xingu, ourilândia do Norte, Tucumã, água azul do 
Norte, Sapucaia e Xinguara.
objetivo: capacitação em Taxonomia, epidemiologia e instalação de PiT 
em dcHa (doença de chagas aguda).
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 809443

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  13ª REGIONAL

.

.

.

desiGNar serVidor
.

secretaria de saÚde PÚBLica
13°centro regional de saúde
Portaria N° 27 de 06 de JUNHo de 2022
o diretor do 13° centro regional de Saúde/SESPa, usando de suas 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria N° 5319/2019-ccG 
de 19 de Dezembro de 2019, publicada no Diário Oficial do Estado nº 
34068 de 20/12/2019;
r E S o l V E:
i- rEVoGar a PorTaria N° 20 de 25 de abril de 2022, publicada no d.o.E 
n° 34946 de 26/04/2022 que designou servidores para desenvolverem 
funções na divisão Técnica do 13° crS/SESPa;
ii- dESiGNar os servidores abaixo relacionados para desenvolverem as 
respectivas funções no âmbito do 13° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, na 
divisão Técnica;

servidor (a) Matricula cargo Função
adrielly rodirgues Pinto de 

castro 57206382-1 Téc. Enfermagem Suporte Técnico em imunização e Saúde do 
Trabalhador.

arialdo João Sanches de 
oliveira 5265983-2 Téc. Enfermagem Técnico de Vigilância Sanitária

carlena Souza Pelais 5959506-1 Psicóloga
coordenadora Programa Psicossocial; referência 

Técnica Suplente de Humanização; suporte 
técnico dcNT’S e Saúde do Trabalhador.

denilton de castro Tavares 5850940-3
 

farmacêutico
 

coordenador de assistência farmacêutica; 
Técnico de Vigilância Sanitária; responsável por 

drogas e medicamentos do 13º crS (recebi-
mento, armazenamento, controle, distribuição 

e avaliação).

derlane Gaia Barroso Nas-
cimento 5959514-1 Enfermeira

Coordenadora de IST/AIDS, Sífilis, Hepatites 
(análise no SiNaN) e SiSloGlaBE; Suporte 

técnico: chagas, leishmanioses, Toxoplasmose, 
acidente antirrábico, animais peçonhentos, 

Malária, dengue (on-line SiNaN). obs. Suporte 
divisão de Endemias.

francisca Solange alencar 
dos Santos 5108420-1 ag. administrativo

coordenadora de atenção Básica; NaSf; ESUS/
SiSaB; Saúde da criança; Saúde da Mulher; 
cuida Mais Brasil, saúde do Homem, SiScaN; 
Pré-Natal; Saúde do idoso; SiNaN-interlocutor 

regional; SiM e SiNaSc; interlocutora Vigilância 
do Óbito e indicadores pertinentes ao óbito e 

nascimento; PMaQ; Saúde do adolescente, PSE, 
Planejamento familiar; interlocutora do comitê 

mortalidade materna.

francisco alves da Silva Neto 57200855-2 ag. administrativo

referência Técnica Titular de Humanização; 
Suporte técnico administrativo as IST’s, Sifilis 
e Hepatites virais; (análise no SiNaN) inter-
locutor SiSloGlaB. apoio Técnico programa 

Psicossocial.

ionilson  alves da Silva 5900470-1 Marinheiro f. convés
responsável pela organização e controle da rede 
de frios; recebimento e dispensação de imunoló-

gicos e insumos.

João Batista Pinheiro 0505204 agente de Saúde 
Pública

coordenador de Vigilância ambiental e saúde do 
trabalhador.

Mairley albuquerque Serrão.
 57205608-5 Enfermeira

coordenadora de Vigilância em Epidemiologia; 
Tuberculose; Hanseníase; cciH; SiVEP dda; 

SIVEP Gripe (Influenza); GAL; EXAMTEMATICAS 
(Sarampo, rubéola e outros); Meningite; SrEG; 
ViolÊNcia iNTErPESSoal; Óbitos, nascimento 

e comitê de Mortalidade.

Maria do Espirito Santo c. dos 
Prazeres 5959503-1 farmacêutica

Suporte Técnico de assistência farmacêutica e 
Vigilância Sanitária; responsável por drogas e 

medicamentos do 13º crS (recebimento, arma-
zenamento, controle, distribuição e avaliação).

Paulo dos Santos Guimarães 
Junior 5108454-1 datilografo Técnico de Vigilância Sanitária.

raquel dos Santos Moreira 5482640-2 odontóloga coordenadora de dcNT’s, alimentação e Nutrição 
e Saúde Bucal.

Valéria de Paula Maciel Pantoja 57191022-1 Enfermeira coordenadora de imunização; EacS/ESf.

iii- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, para efeito de 
regularização do retorno das profissionais do contrato emergencial
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do diretor do 13° crS/SESPa em: 06/06/2022
Helius cezar Tocantins de Souza
diretor do 13º centro regional de Saúde

Protocolo: 809979

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 443/2022 – 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 02/01/2021.
coNSidEraNdo a nova redação do art. 116 da lei Estadual no 5.099/83, 
combinando com o art. 98 da lei no 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2021/1076304 de 29/09/2021.
coSidEraNdo que foi apurado nos assentamentos funcionais da servidora 
SHirlEY criSTiaNE SaNToS doS SaNToS, Técnico de Enfermagem, ma-
tricula n° 5895747/1, lotada no centro de Suporte de Enfermagem (Neuro 
cirurgia), referente ao 2º triênio (15/08/2016 a 14/08/2019). (30 dias)
rESolVE:
coNcEdEr licença prêmio de 30 (trinta) dias, a servidora SHirlEY criS-
TiaNE SaNToS doS SaNToS, Técnico de Enfermagem, matricula n° 
5895747/1, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, para ser go-
zada no período de 13/04/202 a 12/05/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 01 de junho de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol
ciente:

Protocolo: 809840
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aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Pregão eletrônico N°079/2022 – HoL
SrP Nº 046/2022
objeto: forNEciMENTo de ProdUToS Para HEModiáliSE
data da abertura: 21/06/2022
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, 06 de junho de 2022
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 809774
aViso de LicitaÇÃo
Pregão eletrônico N°080/2022 – HoL
SrP Nº 047/2022
objeto:fornecimento de coNTraSTE radiolÓGico aZUl PaTENTE
data da abertura: 21/06/2022
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, 06 de junho de 2022
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 810055

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 141/2021 - irP
Processo nº 2021/657.818
objeto: aquisição de MaTErial TÉcNico HoSPiTalar
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor das empresas:
BioTEcH iMPorTaÇÃo E EXPorTaÇÃo dE ProdUToS Para SaÚdE EirE-
li: r$ 7.560,00
BoSToN SciENTific do BraSil lTda: r$ 18.000,00
ciENTÍfica MÉdica HoSPiTalar lTda: r$ 47.925,00
criSTalfarMa coMErcio rEPrESENTaÇÃo iMPorTaÇÃo E EXPorTa-
ÇÃo lTda: r$ 33.840,00
diaGNÓSTica BraSil coMÉrcio & SErViÇoS lTda: r$ 87.441,00
f. cardoSo & cia lTda: r$ 25.715,00
i.f.S. NaSciMENTo & cia lTda EPP – diSMEMBEl: r$ 1.000,00
MEdlEVENSoHN coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES dE ProdUTo HoSPiTa-
larES lTda: r$ 11.000,00
Valor Total da licitação: r$ 232.481,00
Belém, 24 de maio de 2022
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 809815
HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 050/2022 - irP
Processo nº 2022/180.530
objeto: fornecimento de Medicamentos comprimidos de uso geral
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor das empresas:
a J coMErcio aTacadiSTa dE MEdicaMENToS HoSPiTalar – lTda: r$ 
19.868,00
alTaMEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda: r$ 16.262,50
criSTália ProdUToS QUÍMicoS farMacÊUTicoS lTda: r$ 75.605,00
f. cardoSo & cia lTda: r$ 6.950,00
Valor Total da licitação: r$ 118.685,50
Belém, 24 de maio de 2022
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 809498
HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 048/2022 - irP
Processo nº 2022/197.013
objeto: fornecimento de Medicamentos Multidose e outros de uso geral
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor das empresas:
Biofar HoSPiTalar lTda : r$ 762,00
ciENTÍfica MÉdica HoSPiTalar lTda: r$ 102.121,50
criSTália ProdUToS QUÍMicoS farMacÊUTicoS lTda: r$ 55.000,00
M M loBaTo coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES lTda: r$ 23.328,00
ParaMEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda EPP: r$ 23.740,00
PolYMEdH.EirEli: r$ 33.842,00
ProMEfarMa MEdicaMENToS E ProdUToS HoSPiTalarES lTda: r$ 
26.445,00
Valor Total da licitação: r$ 118.685,50
Belém, 24 de maio de 2022
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 809530
HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 127/2021 - irP
Processo nº 2021/696.352
objeto: forNEciMENTo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor das empresas:
arTE iMPlaNTES MaTEriaiS cirÚrGicoS EirEli: r$ 21.912,54
BE carE coMErcio dE ProdUToS MEdico HoSPiTalarES lTda: r$ 27.360,00

BioMEdical ProdUToS ciENTÍficoS MÉdicoS E HoSPiTalarES S.a: r$ 12.857,28
Eic BraSil EXPorTadora dE ProdUToS iNdUSTrialiZadoS lTda: r$ 
26.100,00
fraNNEr coMErcio E MaNUTENÇÃo dE EQUiPaMENToS MÉdicoS Ei-
rEli: r$ 16.714,20
M.S.B. MEdical SYSTEM do BraSil iNdUSTria E coMÉrcio dE ProdU-
ToS MÉdicoS lTda: r$ 12.528,00
NoVa MÉdica coMÉrcio E SErViÇoS dE ProdUToS HoSPiTalarES 
lTda – ME: r$ 11.466,40
SiMilar & coMPaTÍVEl iNd. dE EQUiP. MÉd. odoNT. lTda. – EPP: r$ 24.000,00
UNiT – iNdÚSTria coMÉrcio, iMPorTaÇÃo E EXPorTaÇÃo lTda: r$ 3.440,00
Valor Total da licitação: r$ 156.378,42
Belém, 25 de maio de 2022
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 809570

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto
1º terMo de aPostiLaMeNto ao coNtrato adMiNistratiVo 
N.º 062/2022
ProcESSo: 2020/781877
coNTraTada: H. STraTTNEr & cia lTda
JUSTificaTiVa: com base no artigo 65§8° da lei federal n° 8.666/93 e 
considerando os termos do contrato administrativo n° 062/2022 – Hol 
realiza-se o presente apostilamento, cujo objetivo é a alteração do dis-
posto da cláusula quarta do instrumento originário de contrato que trata 
da dotação orçamentária, para incluir nova fonte de recursos, conforme 
descrição abaixo:
orçamento: 10.302.1507.8289.4490.52 fonte: 0103/0269/0301/0130
daTa da aSSiNaTUra: 06/06/2022
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral

Protocolo: 810043

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 045/2021 - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 127/2021
Processo nº. 2021/696352
forNEcEdor: NoVa MÉdica coMÉrcio E SErViÇoS dE ProdUToS 
HoSPiTalarES lTda – ME
Valor Total: r$ 11.466,40
data de assinatura: 30/05/2022
ViGÊNcia: 30/05/2022 a 29/05/2023
oBJETo: fornecimento de material técnico hospitalar conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNi-
tario

4 caTETEr UrET., dESc., PoNTa aBErTa, 6frX70cM UNd 12 r$ 6,20
11 aGUlHa Para aNESTESia PEridUral 16G X 3 1/2. UNd 1600 r$ 6,70

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 810029

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 045/2021 - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 127/2021
Processo nº. 2021/696352
forNEcEdor: UNiT – iNdÚSTria coMÉrcio, iMPorTaÇÃo E EXPorTaÇÃo lTda
Valor Total: r$ 3.440,00
data de assinatura: 30/05/2022
ViGÊNcia: 30/05/2022 a 29/05/2023
oBJETo: fornecimento de material técnico hospitalar conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNi-
tario

1 aGUlHaS dE BiÓPSia dE MEdUla ÓSSEa, UNd 80 r$ 43,00

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 810039

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 045/2021 - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 127/2021
Processo nº. 2021/696352
forNEcEdor: SiMilar & coMPaTÍVEl iNd. dE EQUiP. MÉd. odoNT. lTda. – EPP
Valor Total: r$ 24.000,00
data de assinatura: 30/05/2022
ViGÊNcia: 30/05/2022 a 29/05/2023
oBJETo: fornecimento de material técnico hospitalar conforme abaixo:

iTEM ESPEcificaÇÃo UNd QTdE Valor UNiTario

2 caNETa Para BiSTUri ElETrico UNd 1600 r$ 15,00

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 810032

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 045/2021 - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 127/2021
Processo nº. 2021/696352
forNEcEdor: M.S.B. MEdical SYSTEM do BraSil iNdUSTria E co-
MÉrcio dE ProdUToS MÉdicoS lTda
Valor Total: r$ 12.528,00
data de assinatura: 30/05/2022
ViGÊNcia: 30/05/2022 a 29/05/2023
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oBJETo: fornecimento de material técnico hospitalar conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNi-
tario

12 fio GUia MSB HYdro 0.035”X150cM, rETo, STaNdard. 
Hidrofilico UNd 120 r$ 104,40

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 810022

Portaria Nº 441/2022 – daF/HoL.
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, do HoSPiTal oPHir 
loYola, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 
27/07/2020, publicado no doE n° 34.294 de 28/07/2020.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/609949 de 
18/05/2022.
rESolVE:
rEMaNEJar a partir de 06/06//2022, por necessidade do serviço, a ser-
vidora flaVia Maira oliVEira PaZ, agente administrativo matrícula n° 
5908877/1, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol, do departa-
mento de ambulatório, para a divisão de farmácia deste Hospital.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 03 de junho de 2022.
fernando Nilson Velasco Junior
diretor de administração e finanças do Hol
ciente:

Protocolo: 809422
Portaria N° 445/2022 – 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 decreto nº 1.741 de 19.04.2017, publicada nº doE: 
33.358 de 20.04.2017 que disciplina o
Processo Seletivo Simplificado para a contratação de servidor temporário.
r E S o l V E:
alTErar os termos da PorTaria Nº 162/2022 – GaB/dG/Hol referente à 
comissão de Processo Seletivo
Simplificado do Hospital Ophir Loyola.
i – eXcLUir:
PriScila GoNÇalVES loPES dE VaScoNcEloS, matricula nº 5681960/1, 
assessora da diretoria clínica.
ii – iNcLUir
MarciaNa alVES dE aNdradE, matricula nº 5569567/11, Superinten-
dente do instituto central.
iii – Permanecer os demais termos e membros contidos na Porta-
ria Nº 162/2022 – GaB/dG/HoL, conforme abaixo:
- fErNaNdo NilSoN VElaSco JÚNior, matrícula nº 55588809/4 diretor 
de administração e finanças;
- JoÃo dE dEUS rEiS da SilVa, matricula nº 3152928/1 diretor clinico.
- aNa PaUla BorGES dE SoUZa, matrícula nº 54181125/5, Superinten-
dente do instituto de oncologia.
- MarciaNa alVES dE aNdradE, matricula nº 5569567/11, Superinten-
dente do instituto central;
- SaMara XaViEr aYaN, matrícula nº 5942270/4 assessora da diretoria 
de administração e finanças;
- EliETE PErEira MoraiS, matrícula nº 5612888/2, coordenadora do 
centro de Suporte de Enfermagem;
- SaMaNTa MoNiQUE PaNToJa MiraNda, matricula nº 80846391/1, Enfermeiro.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola
Em, 06 de junho de 2022
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 809854
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 045/2021 - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 127/2021
Processo nº. 2021/696352
forNEcEdor: fraNNEr coMErcio E MaNUTENÇÃo dE EQUiPaMENToS 
MÉdicoS EirEli
Valor Total: r$ 16.714,20
data de assinatura: 30/05/2022
ViGÊNcia: 30/05/2022 a 29/05/2023
oBJETo: fornecimento de material técnico hospitalar conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNitario

9 ElETrodo dE coaGUlaÇÃo TiPo alÇa dE 24fr MoNo-
Polar UNd 60 r$ 278,57

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 810010

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 045/2021 - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 127/2021
Processo nº. 2021/696352
forNEcEdor: Eic BraSil EXPorTadora dE ProdUToS iNdUSTriali-
ZadoS lTda
Valor Total: r$ 26.100,00
data de assinatura: 30/05/2022
ViGÊNcia: 30/05/2022 a 29/05/2023
oBJETo: fornecimento de material técnico hospitalar conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNi-
tario

10 dilaTador rENal aMPlaTZ UNd 36 r$ 725,00

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 810013

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 045/2021 - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 127/2021
Processo nº. 2021/696352
forNEcEdor: BioMEdical ProdUToS ciENTÍficoS MÉdicoS E HoS-
PiTalarES S.a
Valor Total: r$ 12.857,28
data de assinatura: 30/05/2022
ViGÊNcia: 30/05/2022 a 29/05/2023
oBJETo: fornecimento de material técnico hospitalar conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNitario
21 caTETEr P/ EMBolEcToMia 3fr 80cM UNd 12 r$ 180,00
22 caTETEr P/ EMBolEcToMia 4fr 80cM UNd 24 r$ 152,60
23 caTETEr P/ EMBolEcToMia 5fr 80cM UNd 24 r$ 175,00
24 caTETEr P/ EMBolEcToMia 6fr 80cM UNd 12 r$ 236,24

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 809999

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 045/2021 - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 127/2021
Processo nº. 2021/696352
forNEcEdor: BE carE coMErcio dE ProdUToS MEdico HoSPiTalarES lTda
Valor Total: r$ 27.360,00
data de assinatura: 30/05/2022
ViGÊNcia: 30/05/2022 a 29/05/2023
oBJETo: fornecimento de material técnico hospitalar conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNi-
tario

6 filTro Trocador dE calor E UMidadE, BacTEriaNa E Viral UNd 4800 r$ 5,70

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 809995

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 045/2021 - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 127/2021
Processo nº. 2021/696352
forNEcEdor: arTE iMPlaNTES MaTEriaiS cirÚrGicoS EirEli
Valor Total: r$ 21.912,54
data de assinatura: 30/05/2022
ViGÊNcia: 30/05/2022 a 29/05/2023
oBJETo: fornecimento de material técnico hospitalar conforme abaixo:

iteM esPeciFicaÇÃo UNd Qtde VaLor UNitario
3 caTETEr BalÃo alTa PrESSÃo UrETEral UNd 12 r$ 775,10
5 EXTraTor dE cálcUlo: EXTraTor dE calcUlo TiPo dorMia UNd 24 r$ 475,61

8 EVacUador dE EllicK Para BEXiGa dE PláSTico coM 
coNEcTor loc dEScarTáVEl. UNd 6 r$ 199,45

diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ
Protocolo: 809991

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 541/2022/caPe/FscMP
a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
em exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2022/372649
rESolVE:
i - dESiGNar a servidora MariNÉia SilVa SaNTiaGo rocHa,  matrícula: 
54180586/2, cargo: agente de artes Práticas, lotada na ccaf - central de 
abastecimento farmacêutico, telefone (91)4009-0339, E-mail:  santacasa-
caf@gmail.com,  para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 170/2022/
FSCMP, oriundo do PE SRP 017/2022/FSCMP; firmados pela SANTA CASA 
dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP com a empresa f cardoSo & cia 
lTda, cNPJ: 04.949.905/0001-63, tendo como objeto a  aQUiSiÇÃo dE 
MEdicaMENToS iNJETáVEiS - alBUMiNa HUMaNa 20% coM 50 Ml.
ii - dESiGNar a servidora GlENda lUciaNa coSTa BraGa, Matrícula: 
54195751/1, cargo: farmacêutica, lotada na ccaf - central de abastecimen-
to farmacêutico, telefone (91)4009-0339, E-mail:  glenda.costa@santacasa.
pa.gov.br, para  na ausência do titular, exercerem o encargo de substituto.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 02 de junho de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 809605
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Portaria Nº 540/2022/caPe/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela lei nº 6.178, 
de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações,
coNSidEraNdo o PaE Nº 2022/167863
rESolVE:
i - dESiGNar, para fiScal dE coNTraTo Nº 169/2022/fScMP, a ser-
vidora aNa cláUdia liMa dE SoUZa. cargo: Enfermeira, Matrícula: 
5671736/2, lotada na Gerência de Material e Esterilização. E-mail: gpme.
fscmpa@santacasa.pa.gov.br. Telefone: (91) 4009-2229, oriundo do Pre-
gão Eletrônico SrP 019/2022/fScMP;
ii- E para fiScal SUBSTiTUTo, a servidora roSiMairY MaGNo rEiS, car-
go: Enfermeira, Matrícula 541952581, lotada na Gerência da central de 
Materiais e Esterilização. os contatos serão realizados através do telefone 
(91) 4009-2232 e do e-mail: gpme.fscmpa@santacasa.pa.gov.br; firmado 
entre a fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP e a 
empresa aMaZoN MEdical carE EirEli, cNPJ (Mf) nº29.187.032/0001-
20, que tem como objeto a aquisição de MaTErial TÉcNico dE coNSUMo 
– lUBrificaNTE, PaNo dE liMPEZa E rENoVador.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 06 de junho de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 809870

.

.

errata
.

errata eXtrato da ata
NUMero da PUBLicaÇÃo:  34.996
Protocolo: 808705
onde se lê:
- ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP no 
019/2022 fScMP, Processo no 2022/261668, homologado
- “aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico dE coNSUMo – lUBrifi-
caNTE, PaNo dE liMPEZa E rENoVador”
Leia-se:
- ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 
020/2022 - fScMP, Processo nº 2022/261668, homologado
- aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar - iNSUMoS Para ci-
rUrGiaS craNiofaciaiS- MiNi ParafUSoS dE 1,5MM, dE 2MM E MiNi 
Placa coMPaTiVEl coM aS caiXaS dE BUco MaXilo dE 1,5 E 2 MM - EM 
coModaTo UM aParElHo ElETrico

Protocolo: 809427

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 170/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto:aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS iNJETáVEiS - alBUMiNa HUMaNa 
20% coM 50 Ml
Valor: r$3.720.000,00
data de assinatura: 03/06/2022
Vigência: 03/06/2022 a 03/06/2023
PE 017/2022/fScMPa - PaE Nº 2022/372649
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288;
foNTES dE rEcUrSoS: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269008053, 0269008054, 0269008067, 0269008100, 
0269008101, 0269008102, 0149006653 e seus respectivos superavits;
ElEMENTo dE dESPESa: 339030.
contratado: f cardoSo & cia lTda; cNPJ/Mf n.º 04.949.905/0001-63
Endereço: rua João Nunes de Souza Br 316 Km 08 , nº 125, Bairro águas 
Brancas, cEP: 67.033-030, ananindeua/Pa, Telefone: (91) 3182-0395
ordenador: BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 809604
coNtrato: 169/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTErial TÉcNico dE coNSUMo – lUBrificaN-
TE, PaNo dE liMPEZa E rENoVador
Valor: r$r$3.890,85
data de assinatura: 06/06/2023
Vigência: 06/06/2022 a 06/06/2023
PE SrP 019/2022/fScMPa - PaE Nº 2022/167863
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288; foNTES dE rEcUr-
SoS: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 
0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 0269008067, 
0269008102, 0149006653 0349008725, 0349008569, 0349008950, 
0349009280, 0349009535, 0349009475, 0349009308, e seus respectivos 
superavits; ElEMENTo dE dESPESa: 339030
coNTraTada: aMaZoN MEdical carE EirEli, cNPJ: 29.187.032/0001-
20, ENdErEÇo: conjunto Satélite, Tv WE 12 nº1000, Sala 01 Galpão a, 
coqueiro, cEP: 66.670-260, telefone: (91) 8251-4415
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 809867

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 6
contrato:156/2017/fScMP
E-Protocolo Nº 2017/174565 - ref. adESÃo a arP Nº 167/2016 - 
PE Nº 005/2016
oBJETo: considerando o conteúdo do processo nº 2017/174565 e na me-
lhor forma de direito, resolve celebrar o presente Termo aditivo, visando 
rENoVar o PraZo do contrato original, que passa a integrar o presente.
data da assinatura: 03/06/2022
funcionais Programáticas: 10.302.1507.8288 e 10.122.1297.8338; fontes 
de recurso: 0101, 0103, 0261, 0269 e seus respectivos superavits; Ele-
mento de despesa: 339039.
coNTraTada: VÓlUS iNSTiTUiÇÃo dE PaGaMENTo lTda; cNPJ/Mf n.º 
03.817.702/0001-50,
ENdErEÇo: rua rosulino ferreira Guimarães, 839, centro, rio Verde/
Go, cEP: 75.901-260, esquina com a rua almiro de Moraes, telefone: 
(64) 2101-5500
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 809412

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa: 060/2022
data: 03/06/2022
Valor: r$22.329,60
oBJETo: MaTErial TÉcNico HoSPiTalar; fundamentação legal: 
com base no artigo 24, inciso iV, da lei federal nº8.666/93  e Parecer 
nº 195/2022/Prof/fScMP
Data de Ratificação: 03/06/2022 - PAE nº 2022/531035
funcional Programática:10.302.1507.8288; fontes de recursos: 0101, 
0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 0269006962, 
0269008053, 0269008054, 0269008067, 0269008100, 0269008101, 
0269008102, 0149006653, 0149009936 e seus respectivos superavits; 
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
coNTraTada: SilVa E dElGado coMErcio dE ProdUToS MEdicoS E 
HoSPiTalarES EirEli; cNPJ/Mf:  08.393.709/0001-06
ENdErEÇo: av. Pedro Miranda nº 2670, Bairro Pedreira, Belém-Pa, cep: 
66.085-026
TElEfoNE: (91) 3231-9599
coNTraTada: GUilBEr farMacEUTica coMErcio lTda; cNPJ/
Mf:  01.399.246/0001-40
ENdErEÇo: Passagem Bom Sossego nº 20, Bairro: centro, anannindeua-
Pa, cep: 67.030-245
TElEfoNE: (91) 3241-7860/ (91) 9967-5655
coNTraTada: cirUBEl coMErcio E rEPrESENTacoES dE ProdUToS 
MEdicoS E HoSPiTalar EirEli; cNPJ/Mf:  05.323.167/0001-07
ENdErEÇo: rua dos Mundurucus nº 3616, Bairro: Guamá, Belém-Pa, cep: 
66.063-495
TElEfoNE: (91) 3355-1366
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 809399

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo do terMo de disPeNsa Nº 060/2022
Nos termos do art. 26 da lei 8.666/93
data: 03/06/2022 - PaE nº 2022/531035
objeto: MaTErial TÉcNico HoSPiTalar
coNTraTada: E. r. TriNdadE; cNPJ/Mf:  04.252.742/0001-65
coNTraTada: SilVa E dElGado coMErcio dE ProdUToS MEdicoS E 
HoSPiTalarES EirEli; cNPJ/Mf:  08.393.709/0001-06
coNTraTada: GUilBEr farMacEUTica coMErcio lTda; cNPJ/
Mf:  01.399.246/0001-40
coNTraTada: cirUBEl coMErcio E rEPrESENTacoES dE ProdUToS 
MEdicoS E HoSPiTalar EirEli; cNPJ/Mf:  05.323.167/0001-07
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 809400

.

.

oUtras MatÉrias
.

Partes: Fundação santa casa de Misericórdia do Pará e Mar-
lEY ValÉria dE aNdradE BaraTa, autorizado através do Processo nº 
2021/1350529, não acarretando acréscimo de despesas ao erário.
cargo: ENfErMEiro.
data da admissão: 07/06/2022 .
Vigência contratual: 07/06/2022 à 02/12/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 06 de Junho de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 810001
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FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 053/2022 decorreNte de disPeNsa 
de LicitaÇÃo - Processo adMiNistratiVo Nº. 2022/178277.
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: BrENo rafaEl daS cHaGaS BarBoSa, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no cNPJ sob o nº 35.088.443/000160 com sede na 
Travessa Mauriti, 178 – Sala 2 – Telegrafo sem fio – cEP: 66.083-000 – Be-
lém/Pa, neste ato representada por seu representante legal BrENo rafaEl 
daS cHaGaS BarBoSa,, portador da cédula de identidade nº. 7510880, 
cPf/Mf sob o nº. 022.114.962-70, doravante denominada coNTraTada
do oBJETo: o objeto do presente contrato é aQUiSiÇÃo dE rEaGENTES 
Para coNTador HEMaTolÓGico Bc2800 MiNdraY, que são reagentes uti-
lizados pelo equipamento contador hematológico Bc2800 da Mindray, disponí-
vel no centro de Processamento celular, para realização de hemogramas du-
rante o processamento do sangue de cordão umbilical e placentário (ScUP).
do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses contados 
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, caso compatível com 
a legislação que rege a matéria, por prazo e condições a serem firmados 
através de termo aditivo;
doS rEcUrSoS: os recursos orçamentários necessários para atender às 
despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratan-
te, como a seguir especificado:
Unidade orçamentária: 90101
Programa de Trabalho: 10302150782930000 E 10302150788790000
fonte de recurso: 0269001022 E 0103000000
Natureza de despesa: 339030
do Valor: o valor global do presente contrato é de r$ 2.012,03 (dois mil 
e doze reais e três centavos).
do fiScal do coNTraTo: Será responsável pela Gestão do contrato a 
servidora lucidéia lira de oliveira, administradora e Gerente do almoxa-
rifado e Patrimônio, tendo como fiscal do contrato a servidora ana luísa 
langanke Pedroso Meireles, Médica, responsável Técnica do cPc.
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: 02 de junho de 2022.
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa – 
contratante
Breno rafael das chagas Barbosa -BrENo rafaEl daS cHaGaS BarBoSa 
-contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 809813

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 036/2022 – HeMoPa
Processo administrativo eletrônico nº 2021/784627
oBJETo: aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS dE ProTEÇÃo iNdiVidUal (EPi) 
para o corpo funcional da fundação HEMoPa, pelo período de 12 (doze) 
Meses.
Edital disponível em: www.gov.br/compras e www.compraspara.pa.gov.br 
no Mural de licitações.
UaSG da fundação HEMoPa: 925452
SESSÃo PÚBlica: 20/06/2022
local: www.gov.br/compras
Hora: 09 Horas. (Horário de Brasília)
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10122129783380000, 10302150782880000 e 
10302150782930000
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339030
ordenador da despesa: Paulo andré castelo Branco Bezerra.

Protocolo: 809733

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 020/2022/HeMoPa
Processo administrativo eletrônico 2022/331911
a fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará – 
HEMoPa, nesta oportunidade representada pela comissão Permanente de 
licitação designada pela PorTaria Nº 352/2022-aJUr/GaPrE/HEMoPa, 
de 28/03/2022, torna público a HoMoloGaÇÃo da adjudicação referente ao 
Processo adm. nº 2022/331911- Pregão Eletrônico Nº 020/2022 - aQUiSiÇÃo 
dE TESTE PlUS BoWiE & dicK Para aUToclaVE À VaPor SoB PrESSÃo a 
VácUo, Para o HEMocENTro coordENador, HEMocENTroS rEGioNaiS 
E rEdENÇÃo, pelo período de 12 (doze) meses.
iTEM ÚNico – aNKEr diSTriBUidora lTda. cNPJ 30.815.452/0001-92 
com proposta no valor de r$ 7.392,96 (Sete mil, trezentos e noventa e 
dois reais e noventa e seis centavos).

os autos do Processo administrativo estão à disposição dos interessados 
na sede da fundação HEMoPa.
Belém (Pa), 06 de junho de 2022.
comissão Permanente de licitação
fundação HEMoPa.

Protocolo: 809437

sUPriMeNto de FUNdo
.

Nº da portaria: 663/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor:  cargo do servidor: Matricula:
MaUro aUGUSTo da rocHa MoraES  TESoUrEiro/ TES   5630878
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339039 4000,00
observação:  Nº do Processo: 2022/705931 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 809814
Nº da portaria: 662/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor:  cargo do servidor: Matricula:
MaUro aUGUSTo da rocHa MoraES  TESoUrEiro/ TES   5630878
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339036 4000,00
observação:  Nº do Processo: 2022/705989 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 809812
Nº da portaria: 664/2021
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor:  Matricula:
aNToNio fErNaNdES coSTEira NETo  administrador/TES 541955481
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000   269  339036  4000,00
observação: Nº do Processo: 2022/706038  Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 809818
Nº da portaria: 665/2021
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor:  Matricula:
aNToNio fErNaNdES coSTEira NETo  administrador/TES 541955481
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000   269  339030  4000,00
observação: Nº do Processo: 2022/706085  Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 809819
Nº da portaria: 660/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor:  Matricula:
JaiME adaM NETo Gerente de custos/GEiNE 5938470
Natureza de Trabalho:  fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030 4000,00
observação:  Nº do Processo: 2022/656229 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 809820
Nº da portaria: 627/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor:  Matricula:
JoSÉ MilToN do NaSciMENTo NETo Gerente/HENal 5953436
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129782930000  269  339030 5500,00
observação: Nº do Processo: 2022/647342 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 809823
Nº da portaria: 659/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor:  Matricula:
JoSÉ MilToN do NaSciMENTo NETo Gerente/HENal 5953436
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129782930000  269  3390339  3500,00
observação: Nº do Processo: 2022/690130 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 809824
Nº da portaria: 661/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor:  cargo do servidor: Matricula:
MaUro aUGUSTo da rocHa MoraES  TESoUrEiro/ TES   5630878
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030 4000,00
observação:  Nº do Processo: 2022/705877 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 809809
Nº da portaria: 658/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
NoElToN NEVES SoarES farmac. Bioq./HENca 572062111
Natureza de Trabalho: fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030 1300,00
10122129783380000 269  339033  500,00
10122129783380000  269  339036  900,00
10122129783380000  269  339039 2400,00
observação: Nº do Processo: 2022/647541  Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 809841
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Nº da portaria: 657/2022
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  339030 3000,00
10122129783380000  269  339036 1000,00
10122129783380000  269  339039  1000,00
observação:  Nº do Processo: 2022/ 4638556 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 809835
Nº da portaria: 656/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
roBErTo BorGES JUNior  Gerente/HENTU 7565315
Natureza de Trabalho:  fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030 700,00
observação:  Nº do Processo: 2022/636519  Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 809834
Nº da portaria: 653/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
roBErTo BorGES JUNior  Gerente/HENTU 7565315
Natureza de Trabalho:  fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030 880,00
10122129783380000  269  339033  950,00
10122129783380000  269  339036  670,00
observação:  Nº do Processo: 2022/636504  Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 809828
Nº da portaria: 654/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
roBErTo BorGES JUNior  Gerente/HENTU 7565315
Natureza de Trabalho:  fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129782930000  269  339030  1500,00
observação:  Nº do Processo: 2022/636506  Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 809830
Nº da portaria: 655/2022
Prazo para aplicação (em dias): 30  Prazo para prestação de constas(em dias): 15
Nome do servidor: cargo do servidor: Matricula:
roBErTo BorGES JUNior  Gerente/HENTU 7565315
Natureza de Trabalho:  fonte de recurso: Natureza de despesa: Valor:
10122129783380000  269  339030 500,00
observação:  Nº do Processo: 2022/636510  Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 809832

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

ato: rescisão contratual
Término de vínculo: 01/06/2022
Tipo: distrato a pedido do servidor
Servidor Temporário: ElToN fariaS da SilVa
Matrícula: 5959484/1
cargo/Órgão: Médico/fPEHcGV
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.

Protocolo: 809578
ato: rescisão contratual
Término de vínculo: 01/05/2022
Tipo: rescisão Unilateral
Servidor Temporário: iZaBEl da SilVa MoUrao filHa
Matricula: 5941970/3
Órgão/cargo: Técnico de Enfermagem/fPEHcGV
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.

Protocolo: 809580

ato: rescisão contratual
Término de vínculo: 03/04/2022
Tipo: rescisão Unilateral
Servidor Temporário: alEXaNdrE SaMPaio SoUSa
Matricula: 57217275/4
Órgão/cargo: Técnico de Enfermagem/fPEHcGV
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.

Protocolo: 809581

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

iNeXiGiBiLidade: 15/2021
Valor: r$7.686,66 (sete mil, seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta e 
seis centavos)
objeto: Prestação de serviços de manutenção corretiva e calibração em 
02 (dois) equipamentos hospitalares da marca HB Hospitalar (BaUMEr) 
pertencentes ao Serviço de apoio diagnóstico e Terapêutico – SadT, na 
função Pública Estadual Hospital das clínicas de Belém.
Data de Ratificação: 24/05/2022
fundamento legal: art. 25, caput, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2022
funcional programática: 10.302.1507.8288;
fonte: 0103 E oU 0269
Natureza de despesa: 339039
Plano interno: 1040008288c
origem do recurso: Estadual
contratado:
NoME: MEdiXX coMÉrcio E SErViÇoS Para SaÚdE lTda
Endereço: avenida Prefeito antônio Tavares leite, 181, Galpão a, distrito 
industrial i José Marangoni – cEP 13803-330 – Mogi Mirim-SP
Telefone: (19)3805-7655
E-Mail: comercial.medixx1@baumer.com.br
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 809568

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 321, de 01 de JUNHo de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 28 de JaNEiro de 2022, publicado no doE nº 34.848 de 31 de 
Janeiro de 2022.
rESolVE:
EXclUir, o nome do servidor abaixo relacionado, da PorTaria N° 154 de 
23/03/2022, publicada no doE nº 34.907 de 25/03/2022, que concedeu 
férias ao servidor da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna – fHcGV, no mês de aBril/2022.
PErÍodo aQUiSiTiVo 2020/2021

MatricULa NoMe Periodo

54190591 1 ciMi cardoSo dE MElo 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Protocolo: 809575

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 253 de 03 de JUNHo de 2022
Nº de dias de licença: 30 (trinta)
Nome do Servidor (a): SaNdra alVES coSTa
Matricula: 57206660/1
cargo: Técnico de Enfermagem
Triênio referente: 29/10/2008 a 28/10/2011
Período: 15/07/2022 a 13/08/2022

Protocolo: 810040
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secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

.

errata
.

errata do eXtrato de coNVÊNio
Objeto: Retificar o Início e Termino da Vigência dos Convênios 081/2022; 
082/2022 e 086/2022, publicado no diário Oficial nº 34.996 datado de 
06/06/2022, nos seguintes termos:
onde se lê: inic. de Vig. 06/06/2022 T. Vig.: 03/12/2022  
Leia-se: inic. de Vig. 03/06/2022 T. Vig.: 29/11/2022
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 810094

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 149 de 01 de JUNHo de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: o servidor se deslocará para acompanhar a Engª alcilene até no 
municipio de Salinópolis.
origem: Belém
destino(s): Salinópolis
Servidor (a): Edson lima rodrigues
cargo: Braçal
id. funcional: 2037777/1
Período: 05/05/2022
diária(s): 0,5 (meia)

Portaria Nº 150 de 01 de JUNHo de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: o servidor se deslocará para acompanhar o Engª. leonardo até 
no municipio de Maracanã.
origem: Belém
destino(s): Maracanã
Servidor (a): Edson lima rodrigues
cargo: Braçal
id. funcional: 2037777/1
Período: 12/05/2022
diária(s): 0,5 (meia)

Portaria Nº 151 de 01 de JUNHo de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
Objetivo: O Eng. se deslocará para fiscalizar obras na PA-151 e PA-252 – 
abaetetuba, Beja, Mocajuba e Baião..
origem: Belém
destino(s): abaetetuba, Beja, Mocajuba e Baião
Servidor (a): Jacob Santana auday
cargo: Gerente
id. funcional: 5432944/1
Período: 03/05/2022
diária(s): 0,5 (meia)

Portaria Nº 152 de 01 de JUNHo de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
Objetivo: O Eng. se deslocará para fiscalizar obras na PA-150 – Tailândia, 
Goianésia, Jacundá, Nova ipixuna e Marabá.
origem: Belém
destino(s): Tailândia, Goianésia, Jacundá, Nova ipixuna e Marabá
Servidor (a): Jacob Santana auday
cargo: Gerente
id. funcional: 5432944/1
Período: 04 a 05/05/2022
diária(s): 1,5 (uma e meia)

Portaria Nº 153 de 01 de JUNHo de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
Objetivo: O Eng. se deslocará para fiscalizar obras na PA-150 – Marabá, 
Nova ipixuna, Jacundá e Goianésia.
origem: Belém
destino(s): Marabá/Nova ipixuna/Jacundá e Goianésia
Servidor (a): Jacob Santana auday
cargo: Gerente
id. funcional: 5432944/1
Período: 16 a 18/05/2022
diária(s): 1,5 (uma e meia)

Portaria Nº 154 de 01 de JUNHo de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
Objetivo: O Engenheiro se deslocará para fiscalizar as obras na PA-380.
origem: Belém
destino(s): Bonito
Servidor (a): afonso costa Picanço
cargo: Gerente
id. funcional: 5901792/3
Período: 20/05/2022
diária(s): 0,5 (meia)

Portaria Nº 155 de 01 de JUNHo de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
Objetivo: O Engenheiro se deslocará para fiscalizar obras na PA-151–mu-
nicipio de Baião.

origem: Belém
destino(s): Baião
Servidor (a): afonso costa Picanço
cargo: Gerente
id. funcional: 5901792/3
Período: 25/05/2022
diária(s): 0,5 (meia)

Portaria Nº 156 de 01 de JUNHo de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
Objetivo: O Engenheiro se deslocará para fiscalizar as obras na PA-159–
municipio de Breves.
origem: Belém
destino(s): Breves
Servidor (a): afonso costa Picanço
cargo: Gerente
id. funcional: 5901792/3
Período: 27 a 28/05/2022
diária(s): 1,5 (uma e meia)

Portaria Nº 157 de 01 de JUNHo de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
Objetivo: A Engenheira se deslocará para fiscalizar as balanças da Alça 
Viária/Goianésia/Tailândia e Morada Nova.
origem: Belém
destino(s): alça Viária/Goianésia/Tailândia e Morada Nova
Servidor (a): Selma lúcia figueiredo costa Gouveia
cargo: coordenador
id. funcional: 57202805/5
Período: 30 a 31/05/2022
diária(s): 1,5 (uma e meia)

Portaria Nº 158 de 01 de JUNHo de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: o servidor se deslocará para conduzir o Eng. Emerson, ao mu-
nicipio de Bragança.
origem: Belém
destino(s): Bragança
Servidor (a): Paulo Sergio dos Santos Neves
cargo: Motorista
id. funcional: 3275981/1
Período: 05/05/2022
diária(s): 0,5 (meia)

Portaria Nº 159 de 01 de JUNHo de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: o servidor se deslocará para conduzir a Engª alcilene, ao muni-
cipio de curuçambaba.
origem: Belém
destino(s): curuçambaba
Servidor (a): Paulo Servidor dos Santos Neves
cargo: Motorista
id. funcional: 3275981/1
Período: 18/05/2022
diária(s): 0,5 (meia)

Portaria Nº 160 de 01 de JUNHo de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: a Engenheira se deslocará para fazer vistoria técnica no aero-
porto de Salinópolis.
origem: Belém
destino(s): Salinópolis
Servidor (a): raimunda alcilene Mendes dos Santos
cargo: Gerente
id. funcional: 5947119/2
Período: 05/05/2022
diária(s): 0,5 (meia)

Portaria Nº 161 de 01 de JUNHo de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: a Engenheira se deslocará para fazer vistoria técnica na Pa-
467-curuçambaba.
origem: Belém
destino(s): curuçambaba
Servidor (a): raimunda alcilene Mendes dos Santos
cargo: Gerente
id. funcional: 5947119/2
Período: 18/05/2022
diária(s): 0,5 (meia)

Portaria Nº 162 de 01 de JUNHo de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
Objetivo: O Eng. se deslocará para fiscalizar obras de conservação na fis-
calizar obras na Pa-256 entre as rodovias Br-010 (Paragominas) e Pa-475 
(Tailândia) de lotes 1,2 e mais 16 pontes ao longo da Pa-256.
origem: Belém
destino(s): Paragominas/Tailândia
Servidor (a): Marcela augusto Silva Gonzaga
cargo: Gerente
id. funcional: 5963148/1
Período: 23 a 27/05/2022
diária(s): 4,5 (quatro e meia)

Portaria Nº 163 de 01 de JUNHo de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: fiscalizar obras no municipio de cristolândia - Marapanim.
origem: Belém
destino(s): cristolândia - Marapanim
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Servidor (a): Emerson Evandro de araújo Braga
cargo: Gerente
id. funcional: 5964615/1
Período: 06/05/2022
diária(s): 0,5 (meia)

Portaria Nº 164 de 01 de JUNHo de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: fiscalizar obras nos municipios de oeiras e Portel.
origem: Belém
destino(s): oeiras e Portal
Servidor (a): Emerson Evandro de araújo Braga
cargo: Gerente
id. funcional: 5964615/1
Período: 10 a 14/05/2022
diária(s): 4,5 (quatro e meia)

Portaria Nº 165 de 01 de JUNHo de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
Objetivo: O Engenheiro se deslocará para fiscalizar obras nos municipios 
de Brejo Grande do araguaia/Piçarra/redenção/cumaru do Norte e Santa 
Maria das Barreiras.
origem: Belém
destino(s): Brejo G. araguaia/Piçarra/redenção/cumaru do Norte e Santa 
Maria das Barreiras
Servidor (a): Getúlio alves ramalho Junior
cargo: Gerente
id. funcional: 5957794/1
Período: 09 a 13/05/2022
diária(s): 4,5 (quatro e meia)

Portaria Nº 166 de 01 de JUNHo de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
objetivo: o servidor se deslocará para acompanhar a Engª alcilene até nos 
municipios de Maracanã/Marapanim.
origem: Belém
destino(s): Maracanã/Marapanim
Servidor (a): Edson lima rodrigues
cargo: Braçal
id. funcional: 2037777/1
Período: 24 a 26/05/2022
diária(s): 2,5 (duas e meia)

Portaria Nº 167 de 01 de JUNHo de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
Objetivo: O Engenheiro se deslocará para fiscalizar obras no âmbito do 
municipio de Santarém.
origem: Belém
destino(s): Santarém
Servidor (a): Bruno Vitor ribeiro de almeida
cargo: Gerente
id. funcional: 5963140/1
Período: 19 a 24/05/2022
diária(s): 5,5 (cinco e meia)

Portaria Nº 168 de 01 de JUNHo de 2022
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
Objetivo: O servidor se deslocará para fiscalizar obras nos municipios de 
Santarém, oriximiná, Óbidos e Monte alegre..
origem: Belém
destino(s): Santarém/oriximiná/Óbidos/Monte alegre
Servidor (a): leno augusto Machado Barbosa
cargo: Supervisor Técnico
id. funcional: 5947412/1
Período: 24 a 27/05/2022
diária(s): 3,5 (três e meia)
ordenador: francisco Edvan de oliveira

Protocolo: 810080

.

.

oUtras MatÉrias
.

resULtado de LicitaÇÃo
Modalidade: Tomada de Preços
Número: n.º 028/2021.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado da Tomada de Preços nº 
028/2021 – SETraN.
Vencedora: coPEM – coNSTrUTora ParaENSE dE ESTrUTUraS METá-
licaS S.a.
Valor: r$ 2.379.934,75.
Belém, 06 de junho de 2022.
VicTor rocHa dE SoUZa
Presidente da c.P.l - SETraN

Protocolo: 810078
Portaria Nº 174 de 02 de JUNHo de 2022

o diretor administrativo e financeiro no uso das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 17 de 10 de fevereiro de 2015, e considerando 
o disposto no art. 74 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/671179;

rESolVE:
SUSPENdEr, a contar de 16.05.2022, por necessidade de serviço, o 
usufruto de férias da servidora PaMElla rEJaNE KEMPEr caMPaNHaro, 
id. funcional nº 5929401/2, ocupante do cargo em comissão de assessor, 
referente ao exercício de 19.02.2021 a 18.02.2022, no período de 
16 a 30.05.2022,por meio da PorTaria Nº 094/2022, publicada no 
doE nº 34.923 de 06/04/2022 para usufruto das férias será informado 
posteriormente.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
fraNciSco EdVaN dE oliVEiraou
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 810083
resULtado do JULGaMeNto dos docUMeNtos de 

HaBiLitaÇÃo e coNVocaÇÃo das eMPresas
Modalidade: Tomada de Preço
Número: n.º 001/2022.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado do julgamento dos do-
cumentos de Habilitação. a empresa TÉcNica ENGENHaria lTda foi con-
siderada HaBiliTada, sendo a única participante do certame. cópia da ata 
de julgamento da documentação de Habilitação, encontra-se à disposição 
dos interessados na sala da comissão Permanente de licitação da SETraN, 
na av. almirante Barroso, nº 3639, 1º andar – Souza – Belém/Pa.
A empresa habilitada fica desde já convocada para a data de 08/06/2022, 
às 10h00min, para sessão de aberta de Propostas financeiras da Tomada 
de Preço n° 001/2022.
Belém, 06 de junho de 2022.
VicTor rocHa dE SoUZa
Presidente da c.P.l - SETraN

Protocolo: 810069
resULtado de LicitaÇÃo

Modalidade: Tomada de Preços
Número: n.º 002/2022.
a Secretaria de Estado de Transportes – SETraN, através da comissão 
Permanente de licitação torna público o resultado da Tomada de Preços nº 
002/2022 – SETraN.
Vencedora: coNSTrUTora PlENa EirEli.
Valor: r$ 915.131,70.
Belém, 06 de junho de 2022.
VicTor rocHa dE SoUZa
Presidente da c.P.l - SETraN

Protocolo: 810072

.

.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 115/2022-GP, de 06 de JUNHo 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 o gozo de férias, no período de 18/07/2022 a 26/07/2022, à 
servidora Maria forTUNaTa rESQUE TEiXEira, ocupante do cargo de 
Gerente, Matrícula n° 5193168, interrompidas por meio da PorTaria Nº 
102/2021- GP de 02/08/2021, publicada no doE n° 34.657 de 03/08/2021.
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, 06 de junho de 2022.
HUGo PENNa HacHEM
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 809484
Portaria Nº 116/2022-GP, de 06 de JUNHo 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, confor-
me mapa abaixo:
 

MatrÍcULa NoMe GoZo aQUisitiVo
5193168 Maria fortunata resque Teixeira 27/07/2022 a 25/08/2022 2021/2022

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, 06 de junho de 2022.
HUGo PENNa HacHEM
diretor administrativo e financeiro
 

Protocolo: 809487
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Portaria Nº. 105/2022-GP, de 01 de JUNHo de 2022.
o dirETor PrESidENTE da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso Vii do 
artº. 19º do Estatuto Social da cPH; coNSidEraNdo os princípios admi-
nistrativos dispostos no art.37 da constituição federal 1988;
coNSidEraNdo os termos da lei federal 13.303/2016;
CONSIDERANDO a necessidade da adoção de critérios para fiscalização 
mais efetiva, no que se refere a gestão dos contratos celebrados por esta 
companhia;
coNSidEraNdo que a adoção desses critérios é fundamental para obedi-
ência do princípio da eficiência administrativa;
r E S o l V E:
designar os servidores abaixo indicados para, com observância na legisla-
ção vigente, atuar como fiscais do contrato celebrado entre a companhia 
de Portos e Hidrovias do Estado do Pará-cPH e a empresa – PPB ENGE-
NHaria lTda.
coNTraTo: 013/2022-cPH
oBJETo: o presente contrato tem como objeto a contratação de empresa 
especializada na prestação de obras e serviços de engenharia para a execução 
da construção do Terminal Hidroviário de Passageiros e cargas do município 
de oeiras do Pará, no estado do Pará, conforme especificações constantes 
do Edital de Licitação e seus Anexos, do Termo de Referência, Especificações 
Técnicas e Proposta de Preços apresentado pela coNTraTada.
fiScal TiTUlar: Mayra Souza do Nascimento, matrícula 5904845;
  fiScal SUBSTiTUTo: Zilmar Batista Paiva Júnior, matrícula: 5946513.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH
01 de junho de 2022.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
  diretor Presidente

Protocolo: 809475

.

.

coNtrato
.

coNtrato 013/2022-cPH
Valor do contrato: r$ 3.209.740,35
oBJETo: o presente contrato tem como objeto a contratação de empre-
sa especializada na prestação de obras e serviços de engenharia para a 
execução da construção do Terminal Hidroviário de Passageiros e cargas do 
município de Oeiras do Pará, no estado do Pará, conforme especificações 
constantes do Edital de licitação e seus anexos, do Termo de referência, 
Especificações Técnicas e Proposta de Preços apresentado pela CONTRATADA.
data de assinatura: 03/06/2022.
Vigência: o prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, com 
início em 03/06/2022 e término em 02/06/2023.
funcional Programática: 26.784.1486.7575
fonte/Natureza: 0101 e 0301/449051
cNPJ: 22.911.135/0001-41 - PPB ENGENHaria lTda.
Endereço: Travessa lomas Valentina, Passagem São Pedro, n.º 124, Bair-
ro: Marco, cEP: 66.095-720, Município de Belém, Estado do Pará.
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo

Protocolo: 809473

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
LicitaÇÃo reGida PeLa Lei FederaL Nº 13.303/2016 

e decreto estadUaL Nº2121/2018
Modalidade: Pregão Eletrônico - critério de julgamento: menor preço 
global - regime de Execução: Empreitada por preço Global – Modo de 
disputa: aberto e fechado Número: 011/2022-cPH – Processo(s) nº(s) 
2021/1147275 e 2022/574791
objeto:
o presente certame tem por escopo a contratação de empresa para a pres-
tação de obras e serviços de engenharia para a Elaboração de Projeto 
Executivo civil e Naval para a construção do Terminal Hidroviário Turístico 
do Município de altamira, para atender a companhia de Portos e Hidrovias 
do Estado do Pará.
Entrega do Edital:
https://www.gov.br/compras/pt-br; https://www.cph.pa.gov.br e https://
www.compraspara.pa.gov.br
responsável pelo certame: clEidE cilENE aBUd fErrEira
data, hora e local de abertura:
data da abertura: 05/07/2022 (terça-feira)
Hora da abertura: 09h00 (nove horas)
local: https://www.gov.br/compras/pt-br
Pedidos de Esclarecimentos: cPH, situada na avenida Generalíssimo de-
odoro, nº 367 - Bairro: Umarizal – cEP: 66.055-240 – Munícipio: Belém 
– Estado: Pará - fones: (91) 3221-4100/4108/4109 – e-mail: licitacao@
cph.pa.gov.br.
orçamento:
Programa de Trabalho – 26.784.1486.7575
Natureza da despesa – 449051
fonte do recurso – 0101
Valor global estimado: r$200.000,00
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo

Protocolo: 809458

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

eXtrato de aV i s o
  disPeNsa de LicitaÇÃo Nº007/2022-cPH

- aquisição/obras/Serviços:
contratação de empresa especializada na prestação de obras e serviços 
de engenharia para a elaboração do Plano de Gerenciamento de resíduos 
Sólidos, com fornecimento e instalação de contêineres e abrigo para o Ter-
minal Hidroviário do Porto de Belém luiz rebelo Neto, o qual visa atender 
a companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará, através da dispensa 
de licitação nº007/2022- cPH, processo nº2022/345521.
- fonte dos recursos:
Projeto/atividade – 26.784.1486.7576
Natureza de despesa – 449051
fonte(s) – 0101
contratado(a) (s):
SaNiTBEl ENGENHaria E SaÚdE aMBiENTal lTda
cNPJ/cPf/Mf nº: 40.724.451/0001-96
Endereço: Travessa de Breves, nº 837, sala 1, bairro Jurunas, cEP: 66.025-
220, e-mail: sanitbel01@gmail.com , Município de Belém, Estado do Pará.
- Valor contratado:
Valor global de r$73.871,99 (setenta e três mil, oitocentos e setenta e um 
reais e noventa e nove centavos).
- Vigência/Prazo de Execução:
60 (sessenta) dias
início: 08/06/2022
Término: 07/08/2022
Base legal da dispensa:
art. 29, inciso i, da lei nº 13.303 de 30/06/2016.
Belém/Pa, 06 de junho de 2022.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente da cPH

Protocolo: 809838

.

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

coMPaNHia de Portos e HidroVias do estado do ParÁ - cPH
TErMo dE cooPEraÇÃo TÉcNica- coMPaNHia dE PorToS E HidroViaS 
do ESTado do Pará e PrEfEiTUra MUNiciPal dE GUrUPá.
ParTES:
1° ParTÍciPE - coMPaNHia dE PorToS E HidroViaS do ESTado do 
Pará - cPH, cNPJ: 05.452.160/0001-95;
2° ParTÍciPE – PrEfEiTUra MUNiciPal dE GUrUPá, cNPJ: 
04.876.397/0001-30
objeto: o presente instrumento tem por objeto a parceria entre a com-
panhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará - cPH e a PrEfEiTUra 
MUNiciPal dE GUrUPá, com o objetivo de construção do Terminal Hidro-
viário de passageiros e cargas do município de Gurupá/Pa, a ser construído 
no terreno localizado na rua flávio Batista s/n, à margem direita do rio 
Xingú, na orla da cidade, bairro Xingu, cEP: 68.300-000, município de 
Gurupá, estado do Pará.
o objetivo do empreendimento visa a melhoria da qualidade do serviço 
público de transporte hidroviário para a população local, que deverá ser 
construído segundo as normas estabelecidas nas seguintes legislações: 
rESolUÇÃo Nº 3290 – aNTaQ, de 13 de fevereiro de 2014 e pela rESo-
lUÇÃo Nº 13 - aNTaQ, dE 10 de outubro de 2016.
Este Termo de cooperação Técnica vigorará a partir da data de sua assi-
natura e encerrará no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser 
prorrogado mediante aditivo específico.
data de assinatura: 06/06/2022.
ordenador responsável: aBraÃo BENaSSUlY NETo.

Protocolo: 809844

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 120/2022-GP, de 06 de JUNHo de 2022.
o dirETor PrESidENTE da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso Vii do 
artº. 19º do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E:
i- conceder em nome do servidor KlEBEr dE JESUS PErES SoUZa, Matrí-
cula: 5948966, cPf: 381.448.672-20 e ocupante do cargo de SUPErViSor 
ii, Suprimento de fundos no valor de r$ 2.000,00 (doiS Mil rEaiS), em 
virtude da necessidade de efetuar despesas de pronto pagamento.
ii- a despesa a que se refere o item anterior correrá por conta de recursos 
próprios do Estado e terá a seguinte Classificação Orçamentária:
26.784.1486.8496 – 339039- 0261 -r$ 2.000,00 – Serviço de Terceiros 
Pessoa Jurídica.
iii-Prazo para aplicação: Trinta (30) dias a contar da data de emissão da 
ordem Bancária.
iV- Para prestação de contas: Quinze (15) dias subsequentes à aplicação.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, 06 de junho de 2022.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente

Protocolo: 810033
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diÁria
.

Portaria Nº 099/2022-GP, de 30 de Maio de 2022.
o dirETor PrESidENTE da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso Vii do 
art. 19 do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de diárias, referente ao deslocamento de Belém 
para alenquer nos dias   25/05/2022 a 27/05/2022 a serviço da companhia 
de Portos e Hidrovias do Estado do Pará.
 

serVidor carGo MatrÍcULa cPF diÁrias
diogo almeida Marques Supervisor ii 5903311 667.917.152-00 2.1/2

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

Protocolo: 810015
..

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 418/2022 – arcoN-Pa, 06 de JUNHo de 2022. o 
diretor Geral da agência de regulação e controle de Serviços Públicos do 
Estado do Pará – arcoN-Pa, usando das atribuições conferidas pela lei 
Nº 6.099 de 30 de dezembro de 1997, e alterações introduzidas pela lei 
nº 6.838 de 20 de fevereiro de 2006. coNSidEraNdo o artigo 77, inciso 
iX, c/c artigo 98 e 99 da lei nº. 5810, de 24.01.1994; coNSidEraNdo 
Processo nº 2022/698803; rESolVE: i- aUToriZar o gozo de 30 (trinta) 
dias de licença Prêmio para o servidor lEWiSoN lEVY corrEa coSTa, 
matrícula n.º 54191502/1, ocupante do cargo de auxiliar operacional, 
correspondente ao triênio 2008/2011, conforme os termos do Processo 
n° 2016/505205-arcoN, concedida através da Portaria 023/2017 de 31 
de janeiro de 2017, publicado no doE 33.305 de 01 de fevereiro de 2017, 
no período de 04/07/2022 a 02/08/2022. iii - Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-
SE. aGÊNcia dE rEGUlaÇÃo E coNTrolE dE SErViÇoS PÚBlicoS do 
ESTado do Pará, 06 dE JUNHo dE 2022.EUriPEdES rEiS da crUZ 
filHo diretor Geral – arcoN-Pa.

Protocolo: 809596

FÉrias
.

Portaria Nº 419/2022 – arcoN - Pa, de 06 de JUNHo 2022. o 
diretor Geral da agência de regulação e controle de Serviços Públicos do 
Estado do Pará – arcoN-Pa, usando das atribuições conferidas pela lei nº 
6.099, de 30 de dezembro de 1997, e alterações introduzidas pela lei nº 
6.838, de 20 de fevereiro de 2006 e considerando o disposto no art. 74 da 
lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; considerando o Processo Eletrônico 
2022/706281; rESolVE: i – SUSPENdEr por necessidade de serviços, 
o gozo das férias da Servidora dENiSE rodriGUES BraNdÃo PiMENTa, 
Matrícula nº 5946012/1, ocupante do cargo de dirETor dE coNTrolE 
fiNaNcEiro E Tarifario, concedido através da Portaria n.º 389/2022 
arcoN-Pa, de 01/06/2022, publicada no doE n.º 34.996, de 06/06/2022. 
ii - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. rEGiSTrE-
SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. EUriPEdES rEiS da crUZ filHo/diretor 
Geral – arcoN-Pa.

Protocolo: 809788

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria N° 144 de 03 de JUNHo de 2022
o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas;
considerando o processo 2022/683640;
rESolVE:
coNcEdEr licença saúde ao servidor laErcio PErEira VUlcÃo, mat. 
12750/ 1, ocupante do cargo de Engenheiro florestal, no período de 
07/03/2022 a 05/04/2022, conforme laudo médico nº 89482.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Márcio MarcElo dE SoUZa TriNdadE
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 809760

errata
.

Portaria de diÁrias 461/2022 BENEficiário (a: Emerson de Souza 
Vieira PorTaria dE diáriaS 462/2022 BENEficiário (a: Thiago Neves cruz
oNde se LÊ: PErÍodo: 06 a 07/06/2022 Leia se: PErÍodo: 09 a 
10/06/2022 ordENador: Marcio Marcelo de Souza Trindade- diretor ad-
ministrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 809693

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 84/2022-sedaP
Processo de desPesa Nº 2022/-532166-sedaP

EMENda – dEP. criSTiaNo ValE
objeto: aQUiSiÇÃo dE TraTorES E iMPlEMENToS aGricolaS dE aPoio 
a aGricUlTUra E aGroiNdUSTria, item 05, na quantidade de 01 (UM) 
TraTor aGricola 0KM PlaTaforMado, ano de fabricação a partir de 
2022 ou superior, com potencia de apartir de 95 cv, motor turbinado e me-
cânico ou eletrônico, equipado com plaina frontal instalada e compatível.
Valor Global: r$ 270.000,00 (duzentos e Setenta Mil reais)
dotação orçamentária: ação: 8715/ Natureza de despesa: 449052/fonte 
de recurso: 0301/funcional Programática: 20.608.1491.8715.
data assinatura: 02/06/2022.
Vigência: 07/06/2022 a 06/06/2023.
contratado: lUVi iMPlEMENToS E coMÉrcio dE PEÇaS EirEli.
Endereço: Br 316, nº 11.500, Km 11, Bairro: centro, Marituba/Pa.
ordenador: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 809414

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

eXtrato de 1º terMo aditiVo ao coNVÊNio
Nº 6/2021-cePLac

Nº 27/2021 - sedaP
Partes: União, por intermédio do MiNiSTÉrio da aGricUlTUra,PEcUária 
E aBaSTEciMENTo - MaPa, por meio da SEcrETaria dE iNoVaÇÃo, dE-
SENVolViMENTo rUral E iNoVaÇÃo - Sdi, através da coMiSSÃo EXE-
cUTiVa do PlaNo da laVoUra cacaUEira, doravante denominada cE-
Plac, cNPJ: 00.396.895/0088- 86, como coNVENENTE, a SEcrETaria dE 
ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da PESca do ESTado 
do Pará - SEdaP, cNPJ sob o nº 05.054.945/0001-00, como coNcEdEN-
TE, e a fUNdaÇÃo dE dESENVolViMENTo da PESQUiSa do aGroNEGÓ-
cio - fUNdEPaG, como iNTErVENiENTE, cNPJ 50276237/0001-78.
objetivo: incluir na condição de iNTErVENiENTE a fUNdaÇÃo dE aPoio 
já qualificada no preâmbulo, que deverá subscrever este aditivo, permitin-
do-lhe atuar no projeto objeto do coNVÊNio na condição de fundação de 
apoio da coNVENENTE. Processo SEi/MaPa nº 21078.000070/2020-96.
Vigência: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado mediante acordo entre 
as partes, por intermédio de Termo aditivo, a partir da publicação no diário 
Oficial da União.
data da assinatura: 04.05.2022
Signatários: Pela cEPlac: WaldEcK PiNTo dE araÚJo JÚNior, diretor; 
pela SEdaP: João carlos leão ramos, Secretário; pela fUNdEPaG: antônio 
álvaro duarte de oliveira, diretor Presidente e airton Vialta, diretor.

Protocolo: 809636

.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 01017/2022
o Presidente do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584, de 08 de outubro de 1975, e;
coNSidEraNdo o Proc.nº 598565/22 e Memº 34/22 datados de 
16.05.2022.
r E S o l V E:
coNcEdEr de acordo com o art. 98, da lei nº 5.810 de 24.01.94, 30 (trin-
ta) dias de licença Prêmio, ao servidor HENri GorKi da SilVa PiNa ma-
trícula nº 3169480/1, datilógrafo no período de 01.07.2022 a 30.07.2022 
correspondente ao período aquisitivo de 12.07.1990 a 11.07.1993.
Publique-se.
respondendo pela Presidência
PorTaria Nº 013/2019
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – iTErPa, em  27 
de maio de 2022.

Protocolo: 809763

diÁria
.

Portaria Nº 1042/2022 de 06/06/2022
objetivo: Para atender a ação de Entrega de 30 Títulos de Propriedade 
(individuais) e participação no STaNd de Exposição do iTErPa, na EXPo 
Polo caraJáS 2022, no município de redenção/Pa.
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Período: 03 a 14/06/2022 (11,5) diárias
Servidores:
-5924619/3- Patrícia cunha de oliveira Bastos (Téc. dEaf)
-5956063/1- Hellen Siglia demétrio Barros (Téc. dEaf)
-3170225/1- cleonice Silva rodrigues (ass. administrativo)
-5945644/2- Vanessa ferreira de oliveira (ass. administrativo)
3167054/1- raimundo Hugo de Moraes filho (Téc. agrícola)
-3167798/1- oneide lídia Barata de oliveira (of. administrativo)
- 13366/1- Marcelo Pinto de almeida (Motorista)
-5961235/1-Thiago alex Souza dias (Motorista)
 ordENador: Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente 

Protocolo: 809543

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO
DO PARÁ RURAL

.

.

.

coNtrato
.

PreGÃo eLetrÔNico N°03/2022
coNtrato Nº 10/2022

objeto: aQUiSiÇÃo dE MaQUiNárioS, iMPlEMENToS aGrÍcolaS E 
NáUTicoS.
Valor global total r$ 889.000,00 (oitocentos e oitenta e nove mil reais).
data de assinatura: 20/04/2022
Vigência: 20/04/2022a 20/04/2023
Programa de Trabalho nº 04608149187150000
fonte de recurso 0301000000
Natureza da despesa 449052
Pi 22dEf402701
contratada: EMPrESa  aS MiraNda coMErcio dE aliMENToS E SErVi-
ÇoS dE TraNSPorTES EirEli, inscrita no cNPJ sob o nº 14.800.196/0001-
03, com endereço na Travessa Paulo Nogueira, nº 2524, Bairro Matinha, 
cidade de cametá-Pa, cEP: 68.400-000.
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo
Gerente Executivo – NGPr.

Protocolo: 809978

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

o GereNte eXecUtiVo do NÚcLeo de GereNciaMeNto do ParÁ 
rUraL - NGPr, no uso de suas atribuições legais. considerando, os ter-
mos do Processo administrativo nº 2022/549537, cujo objeto é aQUiSi-
ÇÃO DE MAQUINÁRIOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, conforme especifi-
cações, estimativas de quantidades e valores contidos do anexo Termo de 
referência que integra o presente edital. resolve HoMoloGar o resultado 
do Pregão Eletrônico nº 08/2022, em favor das empresas TraToMaQ – 
TEcNoloGia EM EQUiPaMENToS lTda cNPJ: 63.885.925/0001-87, ven-
cedora do item 01, cujo o objeto é a aquisição de 06 tratores com plaina 
dianteira no valor global total de r$ 1.320.000,00; aGroMaX EQUiPa-
MENToS aGrÍcolaS lTda cNPJ: 10.627.815/0001-59 vencedora do item 
02 cujo o objeto é a aquisição de 06 grades aradoras no valor global total 
de r$ 179.900,00; ProTEcTioN SErViÇoS aGroiNSUMoS lTda cNPJ: 
04.317.346/0001-79 vencedora do item 03 cujo o objeto é a aquisição de 
02 carretas no valor global  total de r$ 32.800,00.
Belém, 06 de junho de 2022.
fEliPE coElHo PicaNÇo
GErENTE EXEcUTiVo-NGPr

Protocolo: 809510

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº3469 /2022-adeParÁ - de 03 de JUNHo de 2022
o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
Pará - adEPará, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o artº 
2 da lei Estadual nº 6.482, de 17 de setembro de 2002;
coNSidEraNdo que o que preconiza a lei nº 6.712 de 14 de janeiro 
de 2005, que institui a defesa Sanitária animal no Estado do Pará, o 
decreto nº 2.118 de 27 de março de 2006, que estabelece as medidas 
estratégicas necessárias à manutenção da sanidade animal e a preservação 
dos interesses econômicos do estado, bem como da saúde pública e a 
PorTaria Nº 2.530/2017 de 28 de junho de 2017 que regulamente o 
calendário de vacinação contra febre aftosa no estado do Pará;
CONSIDERANDO a dificuldade na aquisição de vacinas acusada pelos pro-
dutores rurais e revendas agropecuárias e a importância da constância dos 
índices para manutenção da área livre de febre aftosa com vacinação e 
para o desenvolvimento do Plano Estratégico 2017-2026.

rESolVE:
art. 1º- ProrroGar até o dia 20 de junho de 2022, o período de aquisição 
de vacina e, até dia 30 de junho de 2022, o período de comprovação de 
vacinação, por parte dos produtores rurais e seus representantes junto aos 
escritórios e Unidades locais da adEPará.
art. 2º- Excluem-se desta norma os municípios que não fazem parte da 
etapa maio de 2022, conforme versa a PorTaria Nº 2.530/2017.
art. 3º- Esta Portaria entra em vigor a partir do dia da publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo - dirETor-GEral - adEPará

Protocolo: 809755

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 3425/2022: BENEfi-
ciário: oliVar aNToNio ValENTE riBEiro; Matrícula: 5934204;fun-
ção:20agricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte: 
0261;objetivo: ocorrer com despesas de pronto pagamento de aquisição 
de materiais diversos de consumo, para atender as necessidades da Ge-
rência.Elemento de despesa / Valor: 339030/ r$ 3.000,00;Prazo de apli-
cação (em dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordenador 
de despesas: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 809397
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 3440/2022: BENEficiá-
rio: JoSE da coSTa BaSToS JUNior; Matrícula: 57190490;função:20a-
gricultura;Programa: 1491;Projeto/atividade: 8706;fonte: 0261;objetivo: 
ocorrer com despesas de pronto pagamento de aquisição de materiais 
diversos de consumo e serviços de pessoa física, para atender as neces-
sidades do escritório de ipixuna do Pará.Elemento de despesa / Valor: 
339030/36/47/ r$ 2.700,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de 
prestação de contas (em dia): 15.ordenador de despesas: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 809463

.

.

diÁria
.

Portaria: 3468/2022 Objetivo: Dar apoio em notificação compulsória, vi-
gilância epidemiológica, vacinação fiscalizada contra raiva e cadastramento 
de abrigos de morcegos em 118 propriedades, referente ao 2º foco de rai-
va.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: doM EliSEU/Pa 
destino: BoM JESUS do TocaNTiNS/Pa Servidor: 5960819/ GiSÉlia dE 
SoUSa NaSciMENTo (aUXiliar dE caMPo) / 5,5 diáriaS / 06/06/2022 
a 11/06/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 809711
Portaria: 3456/2022 Objetivo: Realizar notificação compulsória, vigilân-
cia epidemiológica, vacinação assistida e fiscalizada em contra raiva em 
propriedades rurais de perifocos de raiva no município.fundamento le-
gal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: roNdoN do Pará/Pa destino: 
BoM JESUS do TocaNTiNS/Pa Servidor: 6403317/ JoYcilENE TEiXEi-
ra do NaSciMENTo (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 5,5 diáriaS / 
13/06/2022 a 18/06/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 809586
Portaria: 3472/2022 objetivo: Participar como palestrante no evento 
que será realizado pelo sistema faEPa/SENar em capanema.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: caPaNE-
Ma/Pa Servidor: 57189761/NElMa BarGaS doS SaNToS (aSSiSTENTE 
adMiNiSTraTiVo) / 0,5 diária / 12/05/2022 a 12/05/2022.ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 809808
Portaria: 3471/2022 objetivo: dar apoio administrativo no escritório 
de atendimento na unidade de Soure.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: SoUrE/Pa Servidor: 57189761/
NElMa BarGaS doS SaNToS (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diá-
riaS / 06/06/2022 a 10/06/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaS-
SU MacEdo.

Protocolo: 809802
Portaria: 3473/2022 objetivo: Prestar apoio à gerente regional durante 
visita administrativa nos escritórios da Gerência regional.fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caPaNEMa/Pa destino: BoNiTo,-
QUaTiPUrU,SaNTa lUZia do Pará, SÃo JoÃo dE PiraBaS/Pa Servidor: 
5909025/ JoSE claUBio SilVa GalVÃo (aUXiliar oPEracioNal) / 4,5 
diáriaS / 06/06/2022 a 10/06/2022.ordenador: JaMir JUNior Para-
GUaSSU MacEdo.

Protocolo: 809821
Portaria: 3439/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção de 
pragas da cultura dos citros, tendo como meta a visita em 12 (doze) pro-
priedades 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 
/ 06/06/2022 a 10/06/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 809459
Portaria: 3437/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção da 
Praga Moniliáse do cacaueiro (Moniliophthora roreri) e cadastros de Pro-
priedades de cacau no município. a solicitação de diárias para o mesmo 
município de lotação é devido a realização de atividades em locais com 
longas distâncias, Gleba assurinin (distante em média 100 km da sede do 
município), necessitando pernoitar nas comunidades rurais, quando não, o 
almoço também na zona rural, pois fica improdutivo retornar para a sede 
do município devido principalmente as distancias. além do custo da BalSa.
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fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: alTaMira/Pa des-
tino: alTaMira/Pa Servidor: 54186960/ PEdro PaUlo MaToS dE araUJo 
(ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS / 06/06/2022 a 10/06/2022.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 809453
Portaria: 3438/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção da Pra-
ga Moniliáse do cacaueiro (Moniliophthora roreri) e cadastros de Propriedades 
de cacau no município.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: ViTÓria do XiNGU/Pa destino: alTaMira/Pa Servidor: 5888158/caS-
Sio Polla (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 06/06/2022 
a 10/06/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 809455
Portaria: 3435/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção em 
Unidades Produtivas da alP do Baixo amazonas para a Praga Quarentená-
ria cancro cítrico (Xanthomonas citri subsp. citri) no município. o servidor 
terá direito a 0,5 diária, pois se deslocará da sede do município para a 
localidade com estradas de condições ruins e onde não pernoitará nos dias 
da ação, conforme orientação Normativa n°001/ aGE/2008, art. 2°.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: MoNTE alEGrE/Pa des-
tino: MoNTE alEGrE/Pa Servidor: 55586039/ clEo JoSE BaTiSTa dE aN-
dradE (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS / 06/06/2022 
a 10/06/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 809439
Portaria: 3436/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção da 
mosca da carambola nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: SaNTarÉM NoVo/Pa destino: BoNiTo, PriMaVE-
ra, QUaTiPUrU/Pa Servidor: 5870283/ JoSÉ aMilToN rEiS dE carVa-
lHo/ (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 1,5 diária / 06/06/2022 a 
07/06/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 809444
Portaria: 3432/2022 objetivo: realizar captura de morcegos hematófa-
gos. informamos que a distância das propriedades para a sede do município 
fica em torno de 14 h e esse deslocamento é feito em barco de linha, sendo 
necessário pernoitar nas localidades, justificando assim a liberação de diá-
rias com origem e destino mesmo município.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: PorTEl/Pa destino: PorTEl/Pa Servidor: 57222893/ 
WilSoN SaNTaNa (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 5,5 diáriaS / 
30/05/2022 a 04/06/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 809429
Portaria: 3433/2022 objetivo: realizar fiscalização em 06 (Seis) reven-
das agropecuárias na sede do município de Medicilândia e agrovilas.fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: alTaMira/Pa destino: 
MEdicilÂNdia/Pa Servidor: 54186960/ PEdro PaUlo MaToS dE araUJo 
(ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 2,5 diáriaS / 13/06/2022 a 15/06/2022.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 809432
Portaria: 3434/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção em Uni-
dades Produtivas da alP do Baixo amazonas para a Praga Quarentenária can-
cro cítrico (Xanthomonas citri subsp. citri) no município.fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149.origem: oriXiMiNá/Pa destino: MoNTE alEGrE/
Pa. Servidor: 5908951/ EriSSoN SErGio MElo da SilVa (fiScal ESTadU-
al aGroPEcUário - ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 3,5 diáriaS / 06/06/2022 
a 09/06/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 809434
Portaria: 3431/2022 objetivo: realizar fiscalização no comércio de se-
mentes e mudas das localidades relacionadas abaixo, a fim de garantir 
o controle desta atividade comercial, no que tange a rastreabilidade e a 
qualidade destes insumos em território paraense.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: MaraBá/Pa destino: NoVa iPiXUNa/
Pa Servidor: 57189977/ EliaNa claUdia oliVEira ViaNa (fiScal ES-
TadUal aGroPEcUário) / 2,5  diáriaS / 13/06/2022 a 15/06/2022. 
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 809416
Portaria: 3428/2022 objetivo: implantar o modelo de gestão por re-
sultados para o cumprimento das metas estabelecidas pelo PPa 2022 no 
município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/
Pa destino: BrEVES/Pa Servidor: 05870224/ aNa criSTiNa PiNHEiro 
da SilVa/ (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 3,5 diáriaS / 13/06/2022 a 
16/06/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 809405
Portaria: 3426/2022 objetivo: levantamento de detecção da Mosca da ca-
rambola.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTa Bár-
Bara do Pará/Pa destino: aNaNiNdEUa, MariTUBa/Pa Servidor: 54186886/ 
NESTor SilVa doS rEiS (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 2,5 diáriaS / 
06/06/2022 a 08/06/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 809401
Portaria: 3427/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção da 
Mosca da carambola 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 / 06/06/2022 a 
08/06/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 809402
coMPLeMeNtaÇÃo de diÁrias reFereNte a PaPeLeta Nº 

48855/2022, Portaria Nº 3027/2022 de 20/05/2022
Portaria: 3430/2022 objetivo: Participar com a equipe da adEPará na 
erradicação da Mosca da carambola.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: MoNTE doUrado/Pa Ser-
vidor: rG2330892/ JoSÉ Moacir fErrEira riBEiro (colaBora-
dor EVENTUal NÍVEl 2 [ENGENHEiro aGrÔNoMo]) / 12,0 diáriaS / 
04/06/2022 a 15/06/2022. ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 809413

Portaria: 3429/2022 objetivo: dar apoio a fEa na realização de pales-
tra sobre agrotóxico em evento em alusão ao dia do Meio ambiente na 
EMEf no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
SÃo doMiNGoS do araGUaia/Pa destino: SÃo JoÃo do araGUaia/
Pa Servidor: 54188795/ fraNciSco aNdrÉ coSTa oliVEira/ (TÉcNico 
aGrÍcola) / 1,5 diária / 07/06/2022 a 08/06/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 809408
Portaria: 3424/2022 objetivo: realizar ações de controle da praga qua-
rentenária Bactrocera carambola e (mosca da carambola) no município.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: coNcÓrdia do 
Pará/Pa destino: MoNTE doUrado/Pa Servidor: 54189283/ WaldEMar 
PadilHa (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 14,5 diáriaS / 10/06/2022 a 
24/06/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 809396
Portaria: 3447/2022 objetivo: captura de morcegos em propriedades.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: TUcUMÃ/Pa desti-
no: oUrilÂNdia do NorTE/Pa Servidor: 6403716/ WilliaN rodriGUES 
SilVa / (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 2,5 diáriaS / 31/05/2022 a 
02/06/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 809516
Portaria: 3444/2022 Objetivo: Dar apoio na fiscalização por solicitação 
da 1º promotoria de justiça de Capanema para verificação de criatório e 
abate clandestino de aves no municipio.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: SaNTa iZaBEl do Pará/Pa destino: caPaNEMa/
Pa Servidor: 57223642/ MaicoN JoSE dE SaNTaNa SaNToS/ (aGENTE 
dE dEfESa aGroPEcUária) / 2,5  diáriaS / 06/06/2022 a 08/06/2022.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 809512
Portaria: 3448/2022 objetivo: realizar captura de morcegos hematofa-
gos. Na oportunidade, informamos que a distancia das propriedadas para 
a sede do município fica em torno de 14 h e esse deslocamento é feito em 
barco de linha, sendo necessário pernoitar nas localidades, justificando 
assim a liberação de diárias com origem e destino mesmo município.fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: PorTEl/Pa destino: 
PorTEl/Pa Servidor: 54187563/ TarSo PaNToJa loPES / (aGENTE dE 
dEfESa aGroPEcUária) / 5,5 diáriaS / 30/05/2022 a 04/06/2022.or-
denador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 809525
Portaria: 3445/2022 objetivo: realizar controle populacional, cataloga-
ção de abrigos e vigilância em propriedades próximo a notificação de raiva.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: TailÂNdia/Pa 
destino: oEiraS do Pará/Pa Servidor: 5948820/ Maria iara rodri-
GUES NoGUEira (TÉcNico aGrÍcola) / 7,5 diáriaS / 30/05/2022 a 
06/06/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 809517
Portaria: 3446/2022 objetivo: realizar controle populacional, cataloga-
ção de abrigos e vigilância em propriedades próximo a notificação de raiva.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: aBaETETUBa/Pa 
destino: oEiraS do Pará/Pa Servidor: 08400661/ alTiNo diaS da coS-
Ta (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 7,5 diáriaS / 30/05/2022 a 
06/06/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 809520
Portaria: 3453/2022 objetivo: realizar acompanhamento de atividades 
técnicas e administrativas mensais das unidades locais de jurisdição da 
regional de capitão Poço e outras providencias nos municípios.fundamen-
to legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caPiTÃo PoÇo/Pa destino: 
GarrafÃo do NorTE,iriTUia,NoVa ESPEraNÇa do Piriá,oUrÉM,SaN-
Ta Maria do Pará,SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa Servidor: 57201929 / PE-
dro JUlio PEdroSa dE MiraNda / (GErENTE rEGioNal) / 4,5 diáriaS 
/ 20/06/2022 a 24/06/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 809544
Portaria: 3452/2022 objetivo: realizar vacinação assistida contra raiva 
em propriedades de risco e aleatórias com bovinos e bubalinos, nos mu-
nicípios de Vigia de Nazaré e São caetano de odivelas, de acordo com a 
portaria estadual 8272 de 22 de dezembro de 2021. fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTo aNTÔNio do TaUá/Pa desti-
no: SÃo caETaNo dE odiVElaS,ViGia/Pa Servidor: 54186764/ aNToNio 
carloS cardoSo rodriGUES (aUXiliar dE caMPo) / 4,5 diáriaS / 
16/05/2022 a 20/05/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 809528
Portaria: 3449/2022 objetivo: realizar atividades de investigação, ca-
dastro de abrigos e captura de morcegos hematófagos para controle de 
colônias em propriedades localizadas. Vale ressaltar que haverá a necessi-
dade de diárias para o servidor, devido a propriedade ser distante da sede 
do município e o servidor terá que pernoitar na propriedade.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: ÓBidoS/Pa destino: JUrUTi/Pa 
Servidor: 57189995/ cElSoN da SilVa rodriGUES / (aGENTE dE dEfE-
Sa aGroPEcUária) / 1,5 diária / 30/05/2022 a 31/05/2022.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 809536
Portaria: 3441/2022 objetivo: dar apoio operacional em atividade de 
fiscalização em propriedades rurais em conjunto com polícia federal, polícia 
rodoviária federal, força nacional, ibama e icmbio.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: TErra alTa/Pa destino: alTaMira,Bra-
Sil NoVo,MEdicilÂNdia,UrUará/Pa Servidor: 57223249/ daNiEl NU-
NES E SilVa / (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 7,5 diáriaS / 
27/05/2022 a 03/06/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 809467
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Portaria: 3442/2022 objetivo realizar vistoria e elaborar laudo de 
inspeção Sanitária em Granja avícola em processo de obtenção de re-
gistro no Serviço de inspeção Estadual.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: SaNTarÉM/Pa destino: BElTErra/Pa Servidor: 
6403242/ criSTiaNE BarBaS rEalE SiMÕES / (fiScal ESTadUal 
aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 0,5 diáriaS / 08/06/2022 a 
08/06/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 809492
Portaria: 3443/2022 objetivo: realizar controle populacional, cataloga-
ção de abrigos e vigilância em propriedades próximo a notificação de raiva.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caMETá/Pa des-
tino: oEiraS do Pará/Pa Servidor: 54197075/ lUZiNaN da cUNHa To-
caNTiNS (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 7,5 diáriaS / 30/05/2022 
a 06/06/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 809504
Portaria: 3451/2022 objetivo: realizar Vacinação assistida contra a fe-
bre aftosa e Brucelose Bovina e fiscalização de Propriedades de risco. 
Justifica-se 5,5 ( cinco diárias e meia ) em virtude do elevado número de 
propriedades a serem notificadas e da necessidade de pernoitar nas Vilas 
do município de São félix do Xingu, haja vista que há propriedade a mais 
de 100 km de distância.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: SÃo fÉliX do XiNGU/Pa destino: SÃo fÉliX do XiNGU/Pa Ser-
vidor: 6403368/ adriaNa ParlaNdiM liMa / (TÉcNico EM aGroPEcU-
ária) / 5,5 diáriaS / 23/05/2022 a 28/05/2022.ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 809573
Portaria: 3455/2022 objetivo: realizar atendimento em foco e perifoco 
da raiva dos herbívoros em propriedade município.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: roNdoN do Pará/Pa destino: BoM JE-
SUS do TocaNTiNS/Pa Servidor: 57225387/ fEliPE Baraldi SoBral (fiS-
cal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 5,5 diáriaS / 
13/06/2022 a 18/06/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 809574
Portaria: 3454/2022 Objetivo: Realizar notificação compulsória, vigilân-
cia epidemiológica, vacinação assistida e fiscalizada em contra raiva em 
propriedades rurais de perifocos de raiva no município.fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: aBEl fiGUEirEdo/Pa destino: 
BoM JESUS do TocaNTiNS/Pa Servidor: 57173779/ roNiValdo faUS-
TiNo fErrEira (TÉcNico aGrÍcola) / 5,5 diáriaS / 06/06/2022 a 
11/06/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 809564
Portaria: 3450/2022 objetivo: dar apoio na realização das atividades de 
vigilância epidemiológica para raiva, cadastro de abrigos e captura de mor-
cegos, em propriedades nos Municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa destino: caPiTÃo 
PoÇo, SaNTa lUZia do Pará/Pa Servidor: 5861829/ lUiS SiriNEU da 
coSTa SodrE / (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 3,5 diáriaS / 
23/05/2022 a 26/05/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 809554
Portaria: 3474/2022 Objetivo: Realizar fiscalização de plantios de soja 
não cadastrados, na safra 21/22.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: ParaGoMiNaS/Pa destino: UliaNÓPoliS/Pa Servi-
dor: 5921797/ ricardo SaNToS dE oliVEira JUNior (aGENTE fiScal 
aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 06/06/2022 a 10/06/2022. ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 809829
Portaria N°3470/2022 – adeParÁ, de 06 de JUNHo de 2022
institui os Procedimentos Técnicos de combate a Brucelose e Tuberculose 
no âmbito do Estado do Pará, e dá outras providências.
o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará – adEPara, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 2º 
da lei Estadual n. º 6.482, de 17 de setembro de 2002:
coNSidEraNdo o que dispõe a instrução Normativa N° 30, de 7 de junho 
de 2006, do Ministério da agricultura, Pecuária e abastecimento – MaPa;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 770, de 16 de março de 2017, que 
dispõe sobre a distribuição de antígenos e tuberculinas para diagnóstico da 
brucelose e da tuberculose animal no Estado do Pará.
coNSidEraNdo o que dispõe o regulamento Técnico do Programa 
Nacional de controle e Erradicação da Brucelose Tuberculose animal - 
PNcEBT, aprovado pela instrução Normativa Sda nº 10, de 03 de março 
de 2017, do Ministério da agricultura, Pecuária e abastecimento – MaPa;
coNSidEraNdo a necessidade de estabelecer normas complementares 
para o controle e a Erradicação da Brucelose e Tuberculose animal no 
Estado do Pará.
rESolVE:
art. 1° instituir o regulamento Técnico do Programa Nacional de controle 
e Erradicação da Brucelose e Tuberculose animal – PNcEBT no Estado do 
Pará, de acordo com a instrução Normativa Sda nº 10, de 03 de março 
de 2017, do Ministério da agricultura, Pecuária e abastecimento – MaPa.
caPÍtULo i
das deFiNiÇÕes
art. 2°. Para efeitos desta Portaria considera-se: 
i - animais registrados: animais registrados em entidades reconhecidas 
pelo Ministério da agricultura, Pecuária e abastecimento - MaPa; 
ii - Brucelose: doença zoonótica causada pela bactéria Brucella abortus, 
caracterizada por infertilidade e aborto no final da gestação nas espécies 
bovina e bubalina; 
iii - Tuberculose animal: bovina é uma doença causada por Mycobacterium 
bovis que afeta, principalmente, bovinos e búfalos. Ela se torna crônica 
nos animais e é transmissível para o homem. Nos bovinos e bubalinos a 
doença causa lesões em diversos órgãos e tecidos, como pulmões, fígado, 
baço e até nas carcaças;

iV - PNcEBT: Programa Nacional de controle e Erradicação da Brucelose e 
Tuberculose animal;
V - PEcEBT: Programa Estadual de controle e Erradicação da Brucelose e 
Tuberculose animal;
Vi - crMV-Pa: conselho regional de Medicina Veterinária do Estado do Pará; 
Vii - Estabelecimento de criação: local onde são criados bovinos ou 
bubalinos sob condições comuns de manejo; 
Viii - Eutanásia: indução da morte por meio de método que ocasione perda 
rápida e irreversível da consciência, com o mínimo de dor e angústia ao 
animal; 
iX - fEa: fiscal Estadual agropecuário;  
X - foco: estabelecimento de criação no qual foi detectada brucelose ou 
tuberculose por meio de testes diretos ou indiretos, complementado por 
investigação epidemiológica quando o serviço veterinário oficial julgar 
necessário; 
Xi - GTa: Guia de Trânsito animal; 
Xii - MVc: Médico Veterinário cadastrado que atua no setor privado, 
cadastrado no Serviço Veterinário Estadual (SVE), a adEPara, para 
executar a vacinação contra a brucelose; 
Xiii - MVH: Médico Veterinário Habilitado que atua no setor privado e que, 
aprovado em curso de Treinamento em Métodos de diagnóstico e controle 
da Brucelose e Tuberculose, reconhecido pelo departamento de Saúde 
animal – dSa do MaPa, está apto a executar determinadas atividades 
previstas no PNcEBT, após obtida a Habilitação formal junto ao MaPa e, 
sob a supervisão do serviço veterinário oficial; 
XIV - MVO: Médico Veterinário Oficial do serviço veterinário oficial; 
XV - SVO: Serviço Veterinário Oficial;
XVi - rebanho: conjunto de animais criados sob condições comuns de 
manejo, em um mesmo estabelecimento de criação;
XVII - Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários do Sistema Unificado 
de atenção à Sanidade agropecuária: rede de laboratórios constituída 
por laboratórios federais de defesa agropecuária - lfda do MaPa e 
laboratórios credenciados pelo MaPa; 
XViii - reteste: teste realizado a partir de nova amostra colhida, do(s) 
mesmo(s) animal(is), nas condições estabelecidas pelo PNcEBT; 
XIX - Serviço de inspeção oficial: é o serviço de inspeção de produtos de 
origem animal, nos níveis federal, estadual ou municipal; 
XX - SiaPEc3: Sistema de integração agropecuária; 
XXi - Sfa/Pa: Superintendência federal de agricultura do Pará;
XXii - dSa: departamento de Saúde animal;
XXiii - Teste de rebanho: um ou mais testes de diagnóstico aplicados 
simultaneamente em todos os animais presentes num rebanho, excluindo-
se aqueles que, de acordo com esta Portaria, não devem ser submetidos a 
testes de diagnóstico para brucelose ou tuberculose; 
XXIV - Teste confirmatório: um ou mais testes utilizados para obter 
diagnóstico conclusivo em animais que apresentaram previamente reação 
em teste de rotina;
XXV - Teste de rotina: é o primeiro teste de diagnóstico para brucelose ou 
tuberculose, visando identificar animais com suspeita de infecção ou obter 
diagnóstico conclusivo; 
XXVi - Tuberculose: doença zoonótica causada pela bactéria Mycobacterium 
bovis, que provoca lesões granulomatosas afetando as espécies bovina e 
bubalina; e 
XXVii - Unidade local do serviço veterinário estadual: escritório do serviço 
veterinário estadual que, sob coordenação de Médico Veterinário Oficial, 
é responsável pelas ações de vigilância e atenção veterinária em um ou 
mais municípios. 
XXViii - rVSSa: relatório de Vigilância Sanitária em Saúde animal.
caPÍtULo ii
dos oBJetiVos do ProGraMa e da estratÉGia
art.3°. o PNcEBT tem como objetivo baixar a prevalência e a incidência da 
brucelose e da tuberculose, visando a erradicação.
art.4°. as medidas sanitárias do Programa são aplicadas à população de 
bovinos e bubalinos.
art.5°. Para execução de atividades previstas no Programa, o SVo habilita 
e cadastra médicos veterinários que atuam no setor privado, com o objetivo 
de padronizar e controlar as ações por eles desenvolvidas. 
ParáGrafo ÚNico. Para habilitação de médicos veterinários, são 
padronizados cursos específicos de treinamento em métodos de diagnóstico 
e controle da brucelose e tuberculose, realizados em instituições de ensino 
ou pesquisa em medicina veterinária reconhecidas pelo dSa.
caPÍtULo iii
da VaciNaÇÃo coNtra a BrUceLose
seção i 
da obrigatoriedade
art. 6°. É obrigatória em todo o Estado a vacinação de todas as fêmeas das 
espécies bovina e bubalina, na faixa etária de três a oito meses, utilizando-
se dose única de vacina viva liofilizada, elaborada com amostra 19 de 
Brucella abortus (B19). 
ParáGrafo ÚNico: a utilização da vacina B19 poderá ser substituída 
pela vacina contra brucelose não indutora da formação de anticorpos 
aglutinantes, amostra rB51, na espécie bovina, quando autorizado pela 
adEPara. 
art. 7°. a vacinação será efetuada sob responsabilidade técnica de médico 
veterinário cadastrado pela adEPara. 
§1°. o médico veterinário cadastrado poderá incluir em seu cadastro até 
20 vacinadores auxiliares, permanecendo com a responsabilidade técnica 
pela vacinação. 
§2°. O vacinador auxiliar, ao realizar a vacinação, deve preencher a ficha de 
vacinação a ser disponibilizada pela adEPara, e entregá-la ao veterinário 
responsável para que o mesmo faça a emissão do atestado de vacinação 
das bezerras.
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§3. onde não houver médicos veterinários cadastrados ou em regiões 
onde eles não atenderem plenamente a demanda do PEcEBT, o serviço 
veterinário oficial poderá assumir a responsabilidade técnica ou mesmo a 
execução da vacinação. 
§4°. deve-se seguir as boas práticas de manejo para vacinação divulgadas 
pela comissão Técnica Permanente de Bem-Estar animal do MaPa.
§5º. É obrigatória a utilização de equipamento de proteção individual e, 
preferencialmente, seringas e agulhas descartáveis para a vacinação contra 
brucelose, tanto para vacinação com amostra B19 como para a rB51. 
§6º. admite-se a utilização de pistola automática para vacinação seguindo 
medidas de biossegurança na manipulação do equipamento, antes, durante 
e após o uso, desde que, sua capacidade seja de até 30 ml, apresente 
dosagem precisa de 2 ml e tubo de vidro. 
art. 8°. a marcação das fêmeas vacinadas entre três e oito meses de idade 
é obrigatória, utilizando-se ferro candente ou nitrogênio líquido, no lado 
esquerdo da cara.
§1º. fêmeas vacinadas com a vacina B19 deverão ser marcadas com o 
algarismo final do ano de vacinação, conforme figura a seguir:

Ex. 2022
§2º. fêmeas vacinadas com a amostra rB51 deverão ser marcadas com 
um V, conforme figura a seguir:

§3°. outras formas de marcação poderão vir a ser utilizadas, após 
aprovação e nas condições estabelecidas pelo MaPa. 
§4°. Excluem-se da obrigatoriedade de marcação as fêmeas destinadas 
ao Registro Genealógico, quando devidamente identificadas e as fêmeas 
identificadas individualmente por meio de sistema padronizado pela 
adEPara.
art. 9°. É proibida a vacinação contra brucelose de machos de qualquer 
idade. 
art. 10°. É proibida a utilização da vacina B19 em fêmeas com idade 
superior a oito meses de vida. 
ParáGrafo ÚNico: É facultada ao produtor a vacinação de fêmeas 
bovinas com idade superior a oito meses utilizando-se a vacina contra 
brucelose não indutora da formação de anticorpos aglutinantes, amostra 
rB51, sem prejuízo do disposto no art. 6° desta Portaria.
art. 11°. Bezerras não vacinadas com idade superior a 8 meses deverão ter 
sua situação vacinal regularizada, mediante a utilização da amostra rB51.
§1°. Esta vacinação pode ser acompanhada pelo serviço veterinário oficial;
§2°. deverá ser lavrado auto de infração relativo à inadimplência com a 
vacinação das bezerras de 03 a 08 meses.
seção ii
da Vacinação no arquipélago do Marajó, Faro e terra santa
art. 12°. Em propriedades do arquipélago do Marajó, faro e Terra Santa, 
o produtor vacinará obrigatoriamente contra brucelose, utilizando vacina 
não indutora de formação de anticorpos aglutinantes - rB51, em fêmeas 
bovinas e bubalinas, acima de 3 meses até 12 meses. Podendo o produtor 
optar pela amostra B19, porém respeitando o que determina o artigo 6º 
desta portaria.
§1º Haverá durante o ano, somente uma etapa de vacinação contra 
brucelose, utilizando amostra rB51 e/ou amostra B19. Esta etapa iniciará 
em 1º de janeiro com término em 30 de dezembro. 
§2º a adEPará reserva-se o direito de não considerar válida a vacinação 
realizada em desacordo com a esta Portaria. 
seção iii
da emissão do atestado de Vacinação
art. 13°. a comprovação da vacinação será realizada pela emissão e 
registro de atestado de vacinação contra brucelose, emitido por médico 
veterinário cadastrado, pelo sistema informatizado da adEPara.
§1°. o acesso ao sistema informatizado da adEPara será disponibilizado 
aos médicos veterinários cadastrados e/ou Habilitados por meio de senha 
pessoal e intransferível.
§2°. o atestado de vacinação deverá ser emitido em até 45 (quarenta e 
cinco) dias após a compra da vacina.
§3°. a emissão do receituário e a validação da venda de vacinas, entre 
campanhas de vacinação contra a brucelose, deverá ocorrer até o penúltimo 
dia da referida etapa de vacinação, já que o sistema informatizado só libera 
para a impressão do atestado de Vacinação após decorridos as 24 horas da 
inserção dos dados da vacinação.
art. 14°. após a realização da vacinação, o atestado de vacinação de que 
trata o artigo 13, será emitido pelo mesmo profissional através do sistema 
informatizado mantido pela adEPará que emitiu o receituário e, devendo 
estar assinado e carimbado, e entregue ao proprietário dos animais.
ParáGrafo ÚNico: É facultado ao médico veterinário cadastrado o 
desmembramento da Nota fiscal para emissão de mais de um atestado 
de vacinação pelo sistema informatizado, inclusive para propriedades e 
produtores diferentes até o total de doses adquiridas.

§ 1º. o nome do vacinador deve constar no atestado de vacinação.
Art. 15°. Ao final de cada campanha de vacinação, ocorrerá pelo sistema 
informatizado o estorno das doses de vacinas virtuais mantidas pelos 
médicos veterinários cadastrados e/ou habilitados no PNcEBT. Uma 
vez ocorrido o estorno, o sistema não mais poderá emitir atestados de 
vacinações com estas doses.
seção iV
do registro da Vacinação
art. 16°. É obrigatória a comprovação da vacinação das bezerras à 
adEPara por meio do sistema informatizado ou presencialmente pelo 
proprietário, no mínimo, uma vez por ano para o arquipélago do Marajó, 
faro e Terra Santa, e uma vez por semestre para os demais municípios 
do Estado. Para a comprovação da vacina realizada presencialmente, será 
emitida a notificação de vacinação que deve ser carimbado e assinado pelo 
servidor da Unidade e/ou Escritório da adEPará. 
ParáGrafo ÚNico: quando a vacinação decorrer de aplicação de auto de 
infração e Multa, a declaração deverá ser feita em até 15 dias da aplicação 
da penalidade. 
art. 17°. Para realizar a declaração da vacinação contra brucelose, 
considerar os prazos a seguir:
§1º Etapa de janeiro a junho: a declaração deverá ser realizada até 30 de 
junho do ano de vacinação. 
§2º Etapa de julho a dezembro:  a declaração deverá ser realizada até 30 
de dezembro do ano de vacinação. 
§3º Etapa arquipélago do Marajó, faro e Terra Santa: a declaração deverá 
ser realizada até 30 de dezembro do ano de vacinação. 
art. 18°. isenta-se da comprovação da vacinação o produtor rural que 
no decorrer da etapa de vacinação, não possuir em sua propriedade 
fêmeas bovinas ou bubalinas em idade de vacinação. Neste caso o 
sistema informatizado mantido pela adEPará fará esta isenção de forma 
automática.
art. 19°. Não será válida a vacinação realizada em desacordo com esta 
Portaria.
ParáGrafo ÚNico: além das penalidades previstas na lei Estadual de 
Defesa Sanitária Animal n° 6.712/2005, o produtor rural ficará obrigado a 
realizar a vacinação das fêmeas não vacinadas. 
art. 20°. o cancelamento de atestado de vacinação ainda não registrado 
poderá ser efetuado pelo médico veterinário emissor em até 24 horas. 
ParáGrafo ÚNico: o novo atestado de vacinação deverá ser emitido até 
as 24 horas do dia em que ocorrer o cancelamento. 
art. 21°. a não vacinação contra brucelose e a não declaração conforme 
estabelecido nesta Portaria, sujeita o proprietário dos animais ao bloqueio 
da propriedade para trânsito, além de outras sanções legais previstas na 
legislação vigente no Estado. 
seção V
Das Indústrias Beneficiadoras e Entrepostos de Leite
art. 22°. o leite cru que provém diretamente de propriedades rurais 
somente poderá ser recebido por estabelecimentos processadores de leite 
e derivados mediante a regularidade da vacinação contra brucelose do 
rebanho fornecedor. 
§1º As indústrias beneficiadoras e entrepostos de leite devem exigir do 
produtor de origem o comprovante físico de registro da vacinação contra 
brucelose e manter anexo junto a listagem de fornecedores. 
§2º a comprovação deve ser exigida sempre para novos fornecedores e 
semestralmente para os demais. 
§3º As propriedades produtoras de leite tipo A deverão ser certificadas 
como livres da brucelose e tuberculose animal, conforme normas do 
PNcEBT.
§4°. É obrigatório o controle de brucelose e tuberculose de rebanho 
fornecedores de leite para produção de queijos artesanais, conforme lei 
federal Nº 13.860, de 18 de julho de 2019 ou outra legislação que a 
substituir.
caPÍtULo iV
da FiscaLiZaÇÃo da VaciNaÇÃo
Art. 23°. A fiscalização do cumprimento desta Portaria, dentre outros 
procedimentos, será realizada em estabelecimentos produtores, nos postos 
de fiscalizações fixos e móveis, em aglomerações e em processadores de 
leite e derivados. 
art. 24°. a vacinação contra brucelose poderá ser: 
i - assistida: realizada pelo médico veterinário cadastrado ou por seu 
agente vacinador com a presença do serviço veterinário oficial durante 
toda a sua execução; 
ii - fiscalizada: realizada pelo médico veterinário cadastrado ou por seu 
agente vacinador com a presença do serviço veterinário oficial durante 
parte da sua execução. 
III - Oficial: realizada pelo serviço veterinário oficial, sendo a vacina 
adquirida pelo produtor, e em situações extremas (ex. aumentar o índice 
vacinal) ou com vacinas fornecidas pela adEPará. 
art. 25°. a adEPara poderá executar a vacinação contra brucelose, de 
acordo com os critérios estabelecidos pela lei Estadual 6.712/2005, anexo 
ii em: 
i - aldeias indígenas e em periferias urbanas; 
ii - Pequenos, médios ou grandes rebanhos, com o objetivo de elevar os 
índices de vacinação; 
iii - Em locais ou em momentos que julgar necessário a intervenção do 
serviço veterinário oficial.
ParáGrafo ÚNico: a vacinação de que trata o caput do artigo 25, serão 
realizadas com fornecimento de vacina (B19 ou rB51) pela adEPará em 
propriedades que totalizem até no máximo 10 animais em ficha Sanitária 
animal.
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caPÍtULo V
da atUaÇÃo de MÉdicos VeteriNÁrios aUtÔNoMos 
cadastrados No PNceBt
seção i 
do cadastro de Médico Veterinário
art. 26°. o cadastro de médico veterinário particular autônomo é realizado 
através do Portal de Serviços do sistema informatizado da adEPará. 
ParáGrafo ÚNico: deve ser entregue uma via dos documentos anexados 
no portal na UlSa ou Eac da adEPará do município onde o veterinário 
particular autônomo está solicitando cadastro.
Art. 27°. O profissional que deseja executar as atividades de vacinação 
contra brucelose deverá realizar o cadastro pelo Portal de Serviços, 
mantido no Site: www.adepara.pa.gov.br, preenchendo as informações 
solicitadas, com aceite dos direitos e deveres, mediante envio dos 
seguintes documentos: 
i - certidão negativa de débitos do crMV – Pa; 
II - Cópia da carteira profissional, emitida pelo CRMV – PA (frente e verso); 
iii - cópia do rG (frente e verso);
iV - cópia do cPf (frente e verso);
V - ficha de Solicitação de cadastro (disponível para download no site da 
adEPará); 
Vi - comprovante de residência atual em nome do Médico Veterinário 
solicitante (Ex.: Conta de luz, água, telefone fixo ou IPTU). Caso o 
comprovante não esteja em nome do Médico Veterinário, este deverá 
vir acompanhado de uma certidão passada em cartório do proprietário 
comprovando que reside no endereço citado. 
art.28°. o não cumprimento do que determina esta Portaria sujeita a 
suspensão ou cancelamento do cadastro 
§1°. os infratores que tiverem seu cadastro cancelados, poderão solicitar 
novo cadastro decorrido um ano de cancelamento. 
§2º. os infratores que tiverem seu cadastro suspenso, poderão retornar às 
suas atividades decorridos 90 dias de sua suspensão
§3°. O profissional poderá solicitar o cancelamento de seu cadastro junto 
a ADEPARÁ a qualquer momento, atendendo o interesse do profissional. 
§4º. as infrações praticadas por médicos veterinários a esta Portaria ou ao 
regulamento Técnico do PNcEBT serão representadas junto ao crMV-Pa 
para medidas cabíveis conforme a infração cometida. 
do cadastro de Vacinadores auxiliares ou agentes Vacinadores
art.29°. os vacinadores auxiliares ou agentes vacinadores devem estar sob 
responsabilidade de um médico veterinário cadastrado junto à adEPará.
art. 30°. o médico veterinário cadastrado deve realizar o cadastro dos 
agentes vacinadores no sistema informatizado da adEPará. 
ParáGrafo ÚNico: o agente vacinador deve preencher e entregar para o 
médico veterinário cadastrado o termo de responsabilidade do vacinador e 
a ficha de cadastro de agentes vacinadores, a serem disponibilizados pela 
adEPara, para a execução de atividades junto ao PEcEBT 
seção ii
da apuração de irregularidades de Médicos Veterinários cadastrados
art.31°. as irregularidades praticadas por médicos veterinários cadastrados 
no PNcEB sofrerão procedimento técnico instaurado pela adEPara, e, 
após deliberação deste, seguirão para o conselho regional de Medicina 
Veterinária do Estado para as medidas cabíveis
art. 32°. a instauração de procedimento administrativo dar-se-á mediante 
lavratura de notificação pela Unidade Local da ADEPARÁ de relacionamento 
do médico veterinário contendo descrição minuciosa dos fatos e infrações 
imputadas ao autuado descritas nesta Portaria ou outra legislação sanitária 
pertinente. 
art. 33°. No procedimento administrativo serão juntadas provas 
documentais ou testemunhais reduzidas a termo. 
ParáGrafo ÚNico. o procedimento será instruído por Servidor da 
Unidade Administrativa da ADEPARÁ que identificou o fato delituoso. 
Art. 34°. O profissional será notificado pessoalmente, e/ou dando ciência 
por meio de correspondência eletrônica indicada em seu cadastro. 
Art. 35°. Após ciência, o notificado terá o prazo de 30 (trinta) dias para 
apresentar defesa escrita na Unidade administrativa da adEPará onde 
ocorreu o fato.
art. 36°. a adEPará decidirá em instrumento próprio a decisão adequada 
mediante os fatos apurados. 
Art. 37°. A decisão será publicada em DOE/PA com eficácia imediata. 
art. 38°. a adEPará enviará denúncia para apreciação do crMV-Pa ou de 
outra Unidade federativa às infrações a legislação sanitária praticadas por 
médicos veterinários. 
art. 39°. Quanto a decisão administrativa do procedimento, caberá ao 
médico veterinário cadastrado a sanção:
i - advertência formal; 
ii- Suspensão até regularização cujo prazo seja inferior a seis meses, 
ou cumprimento de exigência e bloqueio ao sistema informatizado da 
Brucelose e Tuberculose; 
iii - cancelamento de cadastro a pedido do SVo com bloqueio ao sistema 
informatizado da Brucelose e Tuberculose. 
art. 40°. cancelado o cadastro de médico veterinário a pedido do SVo, o 
autuado somente poderá retornar a participar do PNcEBT mediante análise 
da infração cometida e decorrido o prazo de 1 (um) ano publicação da 
decisão.
caPÍtULo Vi
da atUaÇÃo de MÉdicos VeteriNÁrios aUtÔNoMos 
HaBiLitados No PNceBt
seção i
da habilitação de médico veterinário
art. 41°. Para executar as atividades previstas no regulamento Técnico 
do PNcEBT referentes à realização de testes diagnósticos de brucelose e 
tuberculose, encaminhamento de amostras para laboratórios credenciados 

e participação no processo de certificação de estabelecimento de criação 
livre para brucelose e/ou tuberculose bovina e bubalina; o médico 
veterinário cadastrado deverá estar habilitado junto à Sfa/Pa. 
art. 42°. a solicitação de habilitação deverá ser realizada pelo médico 
veterinário autônomo privado no município onde está localizada a sala de 
diagnóstico, através do acesso ao Sistema informatizado do MaPa para 
esta finalidade.
art. 43°. Para habilitação junto ao MaPa, o médico veterinário privado 
autônomo deverá estar cadastrado no sistema informatizado da adEPará, 
através do Portal de serviços (www.adepara.pa.gov.br) e anexar, em 
formato Pdf.
art. 44°. a Solicitação de habilitação de médico veterinário privado 
autônomo é realizada no Portal de Serviços do Governo federal GoV.Br 
(https://www.gov.br/pt-br), conforme processo descrito abaixo. 
i - após acessar o portal de serviços do governo federal GoV.Br (o link 
está disponível no site da adEPará), informar os dados solicitados no 
questionário e anexar os documentos exigidos, o MV interessado conclui a 
solicitação ao clicar em “ENViar SoliciTaÇÃo Para aNáliSE”. 
ii - a adEPará recebe as solicitações de habilitação pela Plataforma 
LECOM, analisa os dados informados pelo MV interessado, verifica os 
documentos anexados, solicita o laudo de vistoria da sala de exames ao 
fEa MV do município de localização da sala de diagnósticos (no caso do 
MV optar pela realização de exames), anexa o laudo de vistoria da sala 
de exames ao processo na Plataforma lEcoM e encaminha para o Sfa-Pa 
iii – a Sfa-Pa encaminha para o setor competente do MaPa para edição 
da Portaria de habilitação, que depois de publicada, é enviada à adEPara 
que comunicação ao MV solicitante que está apto (habilitado) a exercer 
atividades do PNcEBT.
art. 45°. documentos que devem ser anexados no Portal de Serviços do 
governo federal para habilitação do médico veterinário privado autônomo 
junto ao MaPa:
i - certidão negativa de débitos do crMV – Pa; 
II - Cópia de certificado de participação e aprovação em “Curso de 
Treinamento em Métodos de diagnóstico e controle da Brucelose e 
Tuberculose animal e de Noções em Encefalopatias Espongiformes 
Transmissíveis”; 
iii - foto 3x4; 
iV - requerimento de vistoria de sala de exames (modelo em anexo) 
(Este deverá ser feito junto a Unidade local onde está localizada a Sala de 
diagnóstico);
V - caso compartilhe sala de diagnóstico (no máximo cinco MVH por 
sala), baixar a declaração de compartilhamento disponível no Sistema 
informatizado do MaPa, preencher e anexar a mesma no referido sistema 
informatizado.
art. 46°. Para manutenção da habilitação, o médico veterinário privado 
autônomo deverá realizar atualização do cadastro uma vez ao ano através 
do sistema informatizado da adEPará. 
art. 47°. o médico veterinário habilitado que desejar mudar o local para 
realização de diagnóstico anteriormente vistoriado, deve solicitar na 
Unidade local de relacionamento uma nova vistoria, além de informar tal 
mudança no sistema informatizado do MaPa e da adEPara
art. 48°. o médico veterinário habilitado poderá solicitar o cancelamento 
de sua habilitação junto a Unidade local de relacionamento da adEPará 
a qualquer momento, atendendo o interesse do profissional, bem como 
realizar seu pedido de desabilitação no sistema informatizado do MaPa.
ParáGrafo ÚNico: o médico veterinário privado autônomo com 
cadastro cancelado ou desabilitado pode solicitar novo cadastro a qualquer 
momento, desde que o cancelamento tenha sido a pedido.
seção ii
da apuração de irregularidades de Médicos Veterinários Habilitados 
no PNceBt
art. 49°. as irregularidades praticadas por médicos veterinários habilitados 
no PNcEB sofrerão procedimento técnico instaurado pela GPEcBT e, após 
deliberação deste, seguirão para a Superintendência federal da agricultura- 
MaPa, e o conselho regional de Medicina Veterinária do Estado para as 
medidas cabíveis
art. 50°. a instauração de procedimento técnico dar-se-á mediante 
lavratura de notificação pela Unidade Administrativa da ADEPARÁ de 
ocorrência do fato delituoso contendo descrição minuciosa dos fatos e 
infrações imputadas ao autuado descritas nesta Portaria ou outra legislação 
sanitária pertinente. 
art. 51°. No procedimento administrativo serão juntadas provas 
documentais ou testemunhais reduzidas a termo. 
ParáGrafo ÚNico. o procedimento será instruído pelo Servidor da 
Unidade administrativo de ocorrência do fato delituoso. 
Art. 52°. O profissional será notificado pessoalmente, e/ou dando ciência 
por meio de correspondência eletrônica indicada em seu cadastro.
Art. 53°. Ciente o notificado terá o prazo de 30 (trinta dias) para apresentar 
defesa escrita na Unidade administrativa de ocorrência do fato delituoso. 
art. 54°. a adEPará receberá a defesa escrita e encaminhará todo 
processo à GPECEBT, que instrumentará oficializando para SFA/PA proceder 
o julgamento. 
Art. 55°. A decisão será publicada em DOU com eficácia imediata. 
art. 56°. a Sfa em conjunto com adEPará enviará denúncia para 
apreciação do crMV-Pa ou de outra Unidade federativa às infrações a 
legislação sanitária praticadas pelos (as) médicos (as) veterinários (as). 
art. 57°. Quanto a decisão administrativa do processo, caberá ao médico 
veterinário Habilitado a sanção:
i - advertência formal; 
ii - cancelamento de portaria de habilitação pela Sfa/Pa e bloqueio ao 
módulo de exame do sistema informatizado da Brucelose e Tuberculose. 
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art. 58°. cancelado a habilitação de médico veterinário a pedido do SVo, o 
autuado somente poderá retornar a participar do PNcEBT mediante análise 
da infração cometida e decorrido o prazo de um ano publicação da decisão.
caPÍtULo Vii
da UtiLiZaÇÃo do sisteMa de iNteGraÇÃo aGroPecUÁria da 
adeParÁ
art. 59°. o acesso ao sistema informatizado será disponibilizado pela 
adEPará ao médico veterinário autônomo privado após seu cadastramento, 
mediante senha pessoal e intransferível. 
art. 60°. o médico veterinário cadastrado e/ou habilitado será 
responsável pela emissão de todo e qualquer documento gerado no 
Sistema informatizado, com sua senha e, poderá sofrer sanções penais e 
administrativas por qualquer irregularidade comprovada. 
art. 61°. o SiaPEc3 ou qualquer meio eletrônico disponibilizado pela 
adEPará é meio admitido para emissão dos documentos descritos nos 
incisos i a iV. 
i - receituário para aquisição de vacina contra brucelose;
ii - atestado de vacinação contra brucelose; 
iii - requerimento de compra de antígenos e tuberculinas; 
iV - atestado de exame de brucelose e tuberculose para bovinos e 
bubalinos; 
V - relatório mensal obrigatório até o 5º dia útil do mês subsequente ao da 
realização das atividades de vacinação e/ou exames. 
ParáGrafo ÚNico. os documentos a que se refere o artigo 58 quando 
fornecidos a terceiros devem ser devidamente assinados e carimbados pelo 
médico veterinário cadastrado/ habilitado.
caPÍtULo Viii
da coMerciaLiZaÇÃo de VaciNa e distriBUiÇÃo de iNsUMos 
destiNados ao diaGNÓstico de BrUceLose e tUBercULose
seção i
da comercialização da vacina contra brucelose
art. 62°. os Estabelecimentos que comercializam vacinas contra brucelose 
ficam obrigados a: 
i - Efetuar a venda somente mediante retenção do receituário original 
emitido por médicos veterinários cadastrados na adEPará ou por médicos 
veterinários do serviço veterinário oficial, apresentado pelo cliente em 
duas vias, devidamente assinadas e carimbadas pelo emissor, emitidos 
pelo sistema informatizado; 
ii - armazenar a vacina contra brucelose na câmara fria somente mediante 
recebimento e autorização da adEPará; 
iii - Efetuar controle de estoque, por meio da entrada e venda de vacinas 
pelo sistema informatizado; 
iV - disponibilizar as vias dos receituários emitidos, retidos no momento da 
venda, sempre que solicitados pela fiscalização; 
V - Possuir licença válida para comercializar produtos biológicos de controle 
especial e cadastro na adEPará. 
art. 63°. Uma via da receita emitida para aquisição de vacina contra 
brucelose, deve ficar arquivada no estabelecimento comercial que realizar 
a venda do produto e disponível à fiscalização do serviço veterinário oficial 
pelo período de 1 (um) ano. 
PARÁGRAFO ÚNICO. Durante a vistoria realizada pelo Órgão Oficial, todas 
as receitas fiscalizadas devem ser datadas, assinadas e carimbadas. 
art. 64°. o receituário emitido pelo sistema informatizado terá validade 
de 30 dias. 
ParáGrafo ÚNico. No ato da venda das vacinas mediante receituário, a 
revenda agropecuária creditará no sistema informatizado as vacinas em 
favor do médico veterinário cadastrado para procedimento de vacinação, 
conforme esta Portaria.
seção ii
da distribuição de insumos destinados ao diagnóstico de brucelose 
e tuberculose
art. 65°. a comercialização de insumos destinados ao diagnóstico de rotina 
de brucelose e tuberculose deverá ser feita por distribuidores devidamente 
registrados e autorizados pelo MaPa que comercializam produtos 
biológicos sujeitos a controles especiais destinados ao uso veterinário e 
será controlada pela adEPará. 
§1°. a adEPará anualmente informará aos laboratórios fornecedores e 
à Sfa/Pa a listagem das revendas autorizadas a distribuir os insumos 
relacionados neste artigo.
§2°. as revendas estão autorizadas a realizar a distribuição comercial 
destes insumos desde 16/03/2017. 
§3°. a distribuição comercial destes insumos deixou de ser realizada pela 
adEPará na data de 16/03/2017. 
§4°. a qualquer momento, e a seu critério, a adEPará poderá realizar a 
distribuição comercial destes insumos. 
art. 66°. os insumos destinados aos diagnósticos de rotina que trata esta 
Portaria estarão disponíveis nos Estabelecimentos de comércio de Produtos 
de Uso Veterinário sujeitos ao controle especial são: 
i - Para diagnóstico de brucelose: 
a) Antígenos Acidificado Tamponado - AAT, 
b) antígeno para o teste do anel do leite - Tal; 
ii - Para diagnóstico de tuberculose: 
a) Tuberculina PPD bovina – Derivado Proteico Purificado bovino, 
b) Tuberculina PPd aviária - Derivado Proteico Purificado aviário. 
ParáGrafo ÚNico. outros insumos poderão ser utilizados para 
diagnóstico, mediante aprovação e nas condições definidas pelo MAPA.
art. 67°. Para distribuir insumos de diagnóstico do PNcEBT o Estabelecimento 
de comércio de Produtos de Uso Veterinário deverá: 
i - Ter licença anual válida emitida pela Sfa/Pa para o comércio de produtos 
biológicos sujeitos a controles especiais; 
ii - Ser cadastrado na adEPará, conforme Portaria Estadual 770/2017; 

iii - cumprir as normas estaduais e federais para o comércio de insumos 
para os diagnósticos de rotina previstos no PNcEBT, ou o que vier a ser 
publicado.
art. 68°. a adEPará executará o controle de estoque dos insumos de 
diagnóstico do PNcEBT nos estabelecimentos descritos no artigo 65 caput, 
inclusive a programação de demanda anual. 
§1°. a adEPará receberá os insumos nos estabelecimentos descritos 
no caput deste artigo e avaliará sua condição, identidade, temperatura, 
estoque e autorizará sua distribuição por meio do sistema informatizado. 
§2°. Encontradas informações divergentes informará a Sfa/Pa e os 
produtos não poderão ser distribuídos até regularização. 
art. 69°. os insumos para diagnóstico do PNcEBT deverão ser 
comercializados exclusiva e diretamente aos médicos veterinários 
habilitados no PNcEBT pela Sfa/Pa. 
ParáGrafo ÚNico. o acesso ao sistema informatizado será disponibilizado 
aos médicos veterinários habilitados por meio de senha pessoal e 
intransferível. 
art. 70°. a distribuição destes insumos será mediante apresentação de 
requerimento especificando o produto e a quantidade total de doses. 
§1°. o requerimento que trata o caput deste artigo deverá ser emitido pelo 
sistema informatizado, e apresentado à revenda exclusivamente pelo médico 
veterinário e/ou representante habilitado para aquisição destes insumos. 
§2º. os médicos veterinários que atuam em entidades de ensino e 
pesquisa poderão adquirir os insumos já especificados mediante cadastro 
no sistema.
seção iii
da entrega dos relatórios pelos MVc e MVH
art. 71°. os relatórios de vacinação e realização de exames de brucelose e 
tuberculose, deverão ser inseridos pelos médicos veterinários cadastrados 
e habilitados no PNcEBT por meio do sistema informatizado, até o 5º dia 
do mês subsequente a realização da vacinação e/ou exame.
§1°. É obrigatória a comunicação mensal pelo MVH e MVc no sistema 
informatizado, independente da realização de vacinação e/ou testes 
diagnósticos. 
§2°. o sistema informatizado impedirá a emissão de receituários, atestados 
de vacinações, distribuição de insumos e a emissão de atestados de exames 
aos médicos veterinários cadastrados e/ou habilitados que descumprirem o 
prazo de apresentação. 
§3°. o não cumprimento do descrito no caput deste artigo sujeita o MVH 
e MVc às sanções administrativas descritas no regulamento Técnico do 
PNcEBT. 
caPÍtULo iX
dos eXaMes de diaGNÓstico iNdireto de BrUceLose e 
tUBercULose
seção i
do diagnóstico de brucelose
art. 72°. a realização de testes de diagnóstico indireto para brucelose 
deverá obedecer a esta Portaria e seguir recomendações complementares 
determinadas pelo dSa/MaPa, com posterior implementação pela 
adEPará.
art. 73°. os testes sorológicos de diagnóstico para brucelose serão 
realizados em animais identificados individualmente, de acordo com os 
seguintes critérios:
i - fêmeas com idade igual ou superior a vinte e quatro meses, se vacinadas 
com a B19;
ii - fêmeas com idade igual ou superior a oito meses, se vacinadas com a 
rB51 ou não vacinadas; e
iii - machos com idade igual ou superior a oito meses, destinados à 
reprodução.
§1º - fêmeas submetidas a testes sorológicos de diagnóstico de brucelose 
no intervalo de quinze dias antes até quinze dias depois do parto ou aborto, 
cujos resultados sejam negativos, deverão ser retestadas entre trinta a 
sessenta dias após o parto ou aborto.
§2º - Poderão ser testadas outras categorias, a critério do médico 
veterinário habilitado.
§3º - O médico veterinário habilitado, deverá notificar os resultados 
positivos e inconclusivos em até um dia útil à unidade local da adEPará do 
município onde se encontra a propriedade atendida.
§4º - Todo o procedimento do exame da Brucelose descrito deverá ser 
inserido no sistema informatizado mantido pela adEPará em dois 
momentos, antes de se dirigir a propriedade inserir no sistema com as 
seguintes informações: nome da propriedade, exame eletivo e a quantidade 
de animais a ser examinado, informando as faixas etárias, espécie (bovino/
bubalino). No segundo momento após ter realizado a colheita de amostras 
sorológicas e realizado os testes eletivos para Brucelose, inserir no sistema 
informatizado o resultado obtido no exame realizado para obter a impressão 
do atestado de Exame, que deverá ser assinado e carimbado, documento 
este único e oficial a ser apresentado ao produtor e/ou seu representante.
Art.74°. O teste do Antígeno Acidificado Tamponado (AAT) será utilizado 
como teste de rotina, de acordo com as seguintes condições e critérios:
I - A amostra ser colhida por médico veterinário habilitado ou oficial;
ii - Ser realizado por médico veterinário habilitado, médico veterinário 
oficial (quando autorizado pela GPECEBT) ou por laboratório da Rede 
Nacional de Laboratórios Agropecuários do Sistema Unificado de Atenção à 
Sanidade agropecuária;
III - A presença de qualquer aglutinação classifica o animal como reagente 
ao teste; 
iV - animais não reagentes são considerados negativos; e
V - animais reagentes deverão, em até trinta dias, ser submetidos a teste 
confirmatório ou, a critério do médico veterinário responsável pela coleta 
e do proprietário dos animais, serem destinados ao abate sanitário ou à 
eutanásia.
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art. 75°. o teste do 2-Mercaptoetanol (2-ME) será utilizado como teste 
confirmatório, em animais reagentes ao teste do AAT, de acordo com as 
seguintes condições e critérios:
i - a amostra ser colhida e encaminhada ao laboratório por médico 
veterinário habilitado ou oficial;
ii - Ser realizado por laboratório da rede Nacional de laboratórios 
Agropecuários do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária;
iii - a interpretação do teste obedecerá às Tabelas 1 e 2:
Tabela 1. interpretação do teste do 2-ME para fêmeas com idade igual ou 
superior a vinte e quatro meses, vacinadas com a B19 entre três e oito 
meses de idade.

 
Ui - Unidade internacional
Tabela 2. interpretação do teste do 2-ME para machos e para fêmeas com 
idade superior a oito meses, vacinadas com a rB51 ou não vacinadas.

Ui - Unidade internacional
iV - animais reagentes inconclusivos poderão ser, a critério do médico 
veterinário responsável pela coleta e do proprietário dos animais:
a) retestados em um intervalo de trinta a sessenta dias, usando o teste do 
2-ME, sendo classificados como reagentes positivos se apresentarem, no 
reteste, resultado positivo ou segundo resultado inconclusivo; ou
b) Submetidos, em até trinta dias, ao teste de fixação de complemento ou 
teste de polarização fluorescente; ou
c) destinados ao abate sanitário ou à eutanásia.
art. 76°. o Teste de Polarização fluorescente (fPa) será utilizado como 
teste único ou como teste confirmatório em animais reagentes ao teste 
do aaT ou inconclusivos ao teste do 2-ME, de acordo com as seguintes 
condições e critérios:
i - a amostra ser colhida e encaminhada ao laboratório por médico 
veterinário habilitado ou oficial;
ii - Ser realizado por laboratório da rede Nacional de laboratórios 
Agropecuários do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária;
iii - a interpretação do teste obedecerá ao disposto abaixo:
a) resultado negativo: menos de 10 mP acima da média dos controles 
negativos;
b) resultado inconclusivo: de 10 a 20 mP acima da média dos controles 
negativos;
c) resultado positivo: mais de 20 mP acima da média dos controles 
negativos.
iV - animais inconclusivos poderão ser, a critério do médico veterinário 
responsável pela coleta e do proprietário dos animais:
a) Retestados entre trinta e sessenta dias, usando o FPA, sendo classificados 
como positivos se apresentarem, no reteste, resultado positivo ou segundo 
resultado inconclusivo; ou
b) Submetidos, em até trinta dias, ao teste de fixação de complemento; ou
c) destinados ao abate sanitário ou à eutanásia.
art. 77°. o teste de fixação de complemento será utilizado como teste 
confirmatório, realizado e interpretado de acordo com recomendações da 
Sda, e deverá seguir as seguintes orientações e critérios:
i - a amostra ser colhida e encaminhada ao laboratório por médico 
veterinário habilitado ou oficial;
ii- Ser realizado por laboratório da rede Nacional de laboratórios 
Agropecuários do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária;
iii - Ser utilizado para o trânsito internacional de animais; e
iV - Ser utilizado para teste de animais reagentes ao teste do aaT ou que 
apresentaram resultado inconclusivo ao teste do 2-ME ou inconclusivo no 
fPa.
art. 78. o Teste do anel em leite (Tal) poderá ser utilizado pelo serviço 
veterinário oficial ou por médico veterinário habilitado, para monitoramento 
de estabelecimentos, ou para outros fins, segundo critérios estabelecidos 
pelo serviço veterinário oficial.
§1º - considera-se o resultado do teste como não reagente quando a 
intensidade da cor do anel for menor que a da coluna de leite.

§2º - considera-se o resultado do teste como reagente quando a intensidade 
da cor do anel for igual ou maior que a da coluna de leite; sendo que nesse 
caso os animais do estabelecimento de criação deverão ser submetidos a 
testes sorológicos individuais para diagnóstico de brucelose.
art. 79°. outros testes diretos e indiretos de diagnóstico para brucelose 
poderão ser utilizados para complementar ou substituir os testes 
especificados nesta norma, após aprovação e nas condições estabelecidas 
pelo dSa/MaPa e posterior implementação pela adEPará.
seção ii
do diagnóstico da tuberculose
art. 80°. Para o diagnóstico indireto da tuberculose, serão utilizados 
testes alérgicos de tuberculinização intradérmica em bovinos e bubalinos 
identificados individualmente, com idade igual ou superior a seis semanas, 
realizados por médico veterinário habilitado ou médico veterinário oficial 
(quando autorizado pela GPEcEBT).
§1º - fêmeas submetidas a teste de diagnóstico de tuberculose no 
intervalo de quinze dias antes até quinze dias depois do parto ou aborto, 
cujos resultados sejam negativos, deverão ser retestadas entre sessenta 
e noventa dias após o parto ou aborto, obedecendo a um intervalo mínimo 
de sessenta dias entre testes.
§2º - O médico veterinário habilitado deverá notificar os resultados 
positivos e inconclusivos em até um dia útil à unidade local do serviço 
veterinário estadual do município onde se encontra a propriedade atendida.
§3º - Todo o procedimento do teste de sensibilidade da tuberculose descrito 
deverá ser inserido no sistema informatizado mantido pela adEPará 
em dois momentos, antes de se dirigir a propriedade inserir no sistema 
com as seguintes informações: nome da propriedade, exame eletivo e a 
quantidade de animais a ser testado, informando as faixas etárias, espécie 
(bovino/bubalino). No segundo momento após 72 horas ter realizado o 
teste de tuberculinização e feito a leitura, inserir no sistema informatizado 
o resultado obtido para fazer a impressão do atestado de Exame, que 
deverá ser assinado e carimbado, documento este único e oficial a ser 
apresentado ao produtor e/ou seu representante.
art. 81°. É obrigatória a utilização de material próprio para tuberculinização, 
seguindo as determinações do dSa.
art. 82°. os testes de rotina para o diagnóstico de tuberculose são o teste 
cervical simples, o teste da prega caudal e o teste cervical comparativo, 
sendo que o último também é utilizado como teste confirmatório.
art. 83°. o Teste cervical Simples deve ser realizado observando-se as 
seguintes condições e critérios:
i - Ser realizado com inoculação intradérmica de tuberculina PPd bovina, 
na dosagem de 0,1 ml, na região cervical ou na região escapular de 
bovinos, devendo a inoculação ser efetuada de um mesmo lado de todos 
os animais do estabelecimento de criação;
ii - o local da inoculação será demarcado por tricotomia e a espessura da 
dobra da pele medida com cutímetro antes da inoculação;
iii - após setenta e duas horas, mais ou menos seis horas da inoculação, 
será realizada nova medida da dobra da pele, no local de inoculação da 
tuberculina PPd bovina;
iV - o aumento da espessura da dobra da pele (B) será calculado 
subtraindo-se da medida da dobra da pele setenta e duas horas, mais ou 
menos seis horas, após a inoculação, a medida da dobra da pele no dia da 
inoculação da tuberculina PPd bovina;
V - os resultados em bovinos serão interpretados de acordo com a Tabela 3:
Tabela 3 - interpretação do teste cervical simples em bovinos.

Vi - animais inconclusivos e positivos poderão ser submetidos ao Teste 
cervical comparativo, em um intervalo de sessenta a noventa dias ou, a 
critério do médico veterinário responsável pela realização do exame e do 
proprietário, destinados ao abate sanitário ou à eutanásia.
art. 84. o Teste da Prega caudal pode ser utilizado como teste de 
rotina exclusivamente na pecuária de corte, observando-se as seguintes 
condições e critérios:
i - a tuberculina (PPd) bovina será inoculada por via intradérmica na 
dosagem de 0,1 ml, seis a dez centímetros da base da cauda, na junção 
das peles pilosa e glabra, devendo a inoculação ser efetuada de um mesmo 
lado da prega caudal de todos os animais do estabelecimento de criação;
ii - a leitura e interpretação dos resultados serão realizadas setenta e 
duas horas, mais ou menos seis horas, após a inoculação da tuberculina, 
comparando-se a prega inoculada com a prega do lado oposto, por 
avaliação visual e palpação;
iii - Qualquer aumento de espessura na prega inoculada classificará o 
animal como reagente; e
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iV - animais reagentes poderão ser submetidos a Teste cervical 
comparativo, num intervalo de sessenta a noventa dias, ou, a critério do 
médico veterinário responsável pela realização do exame e do proprietário, 
serem destinados ao abate sanitário ou à eutanásia.
ParáGrafo ÚNico - o teste da prega caudal não poderá ser utilizado em 
animais cuja finalidade seja a reprodução.
art. 85°. o Teste cervical comparativo pode ser utilizado como teste de 
rotina ou como teste confirmatório em animais reagentes ao teste cervical 
simples ou ao teste da prega caudal, devendo ser utilizado observando-se 
as seguintes condições e critérios:

i - as inoculações das tuberculinas PPd aviária e bovina serão realizadas 
por via intradérmica, na dosagem de 0,1 ml, na região cervical ou na 
região escapular, a uma distância entre as duas inoculações de quinze a 
vinte centímetros, sendo a PPd aviária inoculada cranialmente e a PPd 
bovina caudalmente, devendo a inoculação ser efetuada de um mesmo 
lado de todos os animais do estabelecimento de criação;
ii - os locais das inoculações serão demarcados por tricotomia e a 
espessura da dobra da pele medida com cutímetro, antes da inoculação;
iii - após setenta e duas horas, mais ou menos seis horas, da inoculação, 
será realizada nova medida da dobra da pele, no local de inoculação das 
tuberculinas PPd aviária e bovina;
iV - o aumento da espessura da dobra da pele será calculado subtraindo-
se da medida da dobra da pele setenta e duas horas, mais ou menos seis 
horas, após a inoculação, a medida da dobra da pele no dia da inoculação 
para a tuberculina PPd aviária (a) e a tuberculina PPd bovina (B); sendo 
que a diferença de aumento da dobra da pele provocada pela inoculação da 
tuberculina PPd bovina (B) e da tuberculina PPd aviária (a) será calculada 
subtraindo-se a de B; e
V - os resultados do teste cervical comparativo em bovinos serão 
interpretados de acordo com a Tabela 4.
Tabela 4. interpretação do teste cervical comparativo em bovinos.

Vi - animais inconclusivos ao teste poderão ser submetidos a um segundo 
teste cervical comparativo, num intervalo de sessenta a noventa dias, ou, 
a critério do médico veterinário responsável pela realização do exame e do 
proprietário, serem considerados positivos e destinados ao abate sanitário 
ou à eutanásia;
Vii - animais que apresentarem dois resultados inconclusivos consecutivos 
serão classificados como positivos; e
Viii - os resultados em bubalinos poderão ser interpretados de acordo com 
a Tabela 4, até a determinação de critérios de interpretação específicos.
art. 86°. outros testes diretos e indiretos de diagnóstico para tuberculose 
poderão ser utilizados para complementar ou substituir os testes 
especificados nesta norma, após aprovação e nas condições estabelecidas 
pelo dSa/MaPa com posterior implementação pela adEPará.
seção iii
dos animais reagentes
art. 87°. animais reagentes positivos a teste de diagnóstico para brucelose 
ou tuberculose serão marcados, pelo médico veterinário responsável pelo 
exame, a ferro candente ou nitrogênio líquido, no lado direito da cara com 
um “P” contido num círculo de oito centímetros de diâmetro, conforme 
figura a seguir:

art. 88°. animais reagentes positivos deverão ser isolados do rebanho, 
afastados da produção leiteira e abatidos no prazo máximo de trinta dias 
após o diagnóstico, em estabelecimento sob serviço de inspeção oficial.
§1º - O serviço de inspeção oficial do estabelecimento onde será realizado 
o abate deverá ser notificado da chegada dos animais com antecedência 
mínima de doze horas.
§2º - animais reagentes positivos deverão chegar ao estabelecimento de 
abate acompanhados de Guia de Trânsito animal (GTa), informando a 
condição de positivo.

§3º - animais reagentes positivos para brucelose deverão ser abatidos 
observando-se as seguintes condições e critérios:
I - Abate no final da matança, com manipulação por profissionais providos 
de equipamentos de proteção individual, sendo as carcaças, órgãos e 
vísceras encaminhados obrigatoriamente ao setor de inspeção final;
ii - carcaças que apresentarem lesões, extensas ou localizadas, deverão 
ser julgadas conforme regulamento de inspeção industrial e Sanitária de 
Produtos de origem animal (riispoa); e
iii - carcaças que não apresentarem lesões serão liberadas para consumo 
em natureza, devendo ser condenados o úbere, o útero, anexos do trato 
genital, miúdos e sangue.
art. 89°. Na impossibilidade de abate sanitário em estabelecimento sob 
serviço de inspeção oficial, os animais serão submetidos à eutanásia no 
estabelecimento de criação, conforme normatizado pelo conselho federal 
de Medicina Veterinária.
§1º - o médico veterinário habilitado que realizou o diagnóstico deverá 
notificar o serviço veterinário oficial em até um dia útil.
§2º - o médico veterinário da adEPará, com a presença do MVH deverá 
realizar a eutanásia dos animais reagentes positivos.
§3º - o proprietário é responsável por viabilizar as medidas previstas no caput 
deste artigo, arcando com os custos inerentes à destruição das carcaças
art. 90°. É proibido o egresso de animais positivos e inconclusivos do 
estabelecimento de criação, salvo quando comprovadamente destinados 
ao abate sanitário em estabelecimento sob serviço de inspeção oficial.
Art. 91°. Os casos notificados de animais reagentes para brucelose e 
tuberculose, diagnosticados em propriedades do Estado do Pará, serão 
informados imediatamente pelo sistema informatizado a Unidade local da 
adEPará de localização da propriedade e à GPEcEBT. 
ParáGrafo ÚNico. Este procedimento não isenta a obrigatoriedade da 
notificação de suspeita ou ocorrência destas doenças por qualquer cidadão, 
profissionais que atuem na área ou instituições de ensino e pesquisa em 
saúde animal conforme previsto na legislação sanitária. 
art. 92°. o não cumprimento do que determina esta Portaria sujeita 
os infratores às penalidades previstas na lei Estadual nº 6.712/2005 
cominada com o decreto n° 2.118/2006 e no regulamento Técnico do 
PNcEBT, ou ainda outras que a substituírem. 
ParáGrafo ÚNico. as infrações praticadas por médicos veterinários a esta 
portaria ou ao regulamento Técnico do PNcEBT deverão ser obrigatoriamente 
comunicadas à GPECEBT, à SFA/PA, e por fim ao CRMV-PA. 
art. 93°. fica estabelecido que o Escritório local da adEPará de 
relacionamento do Médico Veterinário Habilitado no PNcEBT é aquele onde 
está localizada sua sala de diagnóstico.
Art. 94°. Os focos de brucelose e de tuberculose deverão ser oficialmente 
informados pelo adEPará às autoridades locais de saúde humana, 
conforme orientação da instrução Normativa do MaPa, nº 10 de 03 de 
março de 2017. 
caPÍtULo X
da certiFicaÇÃo Para a coNdiÇÃo de LiVre de BrUceLose oU 
de tUBercULose
seção i
Da Certificação
Art. 95°. O certificado de estabelecimento de criação livre de brucelose 
ou de tuberculose será emitido pela adEPará e terá validade nacional, 
conforme orientação da instrução Normativa do MaPa, nº 10 de 03 de 
março de 2017.
Art. 96°. A certificação de estabelecimento de criação livre de brucelose ou 
de tuberculose de adesão voluntária, devendo ser formalmente solicitada à 
unidade local da adEPará, na qual o estabelecimento de criação encontra-
se cadastrado.
Art. 97°. O estabelecimento de criação certificado ou em certificação para a 
condição de livre de brucelose ou de tuberculose fica obrigado a:
i - cumprir medidas de controle e erradicação da brucelose ou da 
tuberculose, previstas nesta instrução Normativa;
ii - Ter supervisão técnica de médico veterinário habilitado;
III - Utilizar sistema de identificação individual dos animais aprovado pela 
adEPará; e
iV - custear as atividades de controle e erradicação da brucelose ou da 
tuberculose.
Art. 98°. O certificado poderá ser cancelado:
i - Pela adEPará em caso de descumprimento das normas estabelecidas 
nesta Portaria; e
ii - a pedido do produtor.
art. 99°. o médico veterinário da adEPará poderá, em qualquer momento 
e sem ônus para o proprietário, colher material biológico para testes de 
diagnóstico para brucelose e acompanhar ou realizar testes de diagnóstico 
para tuberculose, com o objetivo de verificar e validar a condição sanitária 
do estabelecimento de criação certificado, ou em certificação.
seção ii
Da certificação de estabelecimento de criação livre de brucelose
Art. 100°. A obtenção do certificado de estabelecimento de criação livre 
de brucelose está condicionada ao cumprimento dos seguintes requisitos:
i - Todas as fêmeas, entre três e oito meses de idade, devem ser vacinadas 
contra a brucelose conforme disposto no capítulo iii desta Portaria; e
ii - realização de dois testes de rebanho negativos consecutivos, nos 
termos do art. 67 desta Portaria, com intervalo de seis a doze meses, 
sendo o segundo realizado em laboratório da rede Nacional de laboratórios 
Agropecuários do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária.
ParáGrafo ÚNico. Poderão ser dispensadas da realização dos testes 
diagnósticos, propriedades sem bovinos ou bubalinos que venham a 
ser povoadas exclusivamente com animais provenientes de propriedade 
certificada livre de brucelose, segundo condições definidas pelo DSA/MAPA 
e implementadas pela adEPará.
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Art. 101°. O ingresso de animais em estabelecimento de criação certificado 
ou em certificação para a condição de livre de brucelose fica condicionado 
a terem origem em estabelecimento de criação livre de brucelose ou à 
realização de dois testes de diagnóstico para brucelose, cumprindo os 
seguintes requisitos:
i - os dois testes deverão ter resultado negativo;
ii - o primeiro teste deverá ser realizado durante os trinta dias que 
antecedem o embarque e o segundo teste até sessenta dias após o ingresso 
no estabelecimento de criação de destino, num intervalo mínimo de trinta 
dias entre testes, sendo que os animais deverão permanecer isolados 
desde o ingresso no estabelecimento até o segundo resultado negativo;
iii - caso não seja possível manter os animais isolados no estabelecimento 
de criação de destino, os dois testes poderão ser efetuados durante os 
sessenta dias que antecedem o embarque, num intervalo de trinta a 
sessenta dias entre testes; e
iV - os testes serão realizados por médico veterinário habilitado ou por 
laboratório da rede Nacional de laboratórios agropecuários do Sistema 
Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária.
ParáGrafo ÚNico. animais oriundos de propriedade livre, que retornam 
de aglomerações, ficam excluídos da obrigatoriedade de realização dos 
testes especificados no caput deste artigo.
Art. 102°. A manutenção do certificado de estabelecimento de criação livre 
de brucelose fica condicionada à realização e apresentação na Unidade 
local da adEPará, onde a propriedade mantém cadastro, os testes de 
rebanho negativos para diagnóstico de brucelose com intervalos máximos 
de doze meses.
art. 103°. o prazo para apresentação dos testes referidos no art. 96 
desta Portaria poderá ser prorrogado por um período máximo de sessenta 
dias quando da necessidade de realizar novo teste de diagnóstico para 
brucelose em animais que apresentem resultado inconclusivo no teste para 
manutenção da certificação.
art. 104°. o médico veterinário habilitado deverá informar à unidade 
local da adEPará a data de colheita de sangue para realização dos testes 
mencionados no arts. 94 e 96 desta Portaria, com antecedência mínima de 
sete dias, para fiscalização do MVO.
Art. 105°. Para qualquer finalidade de trânsito, deverá constar no campo 
17 da GTa a informação de que os animais são procedentes de Propriedade 
livre de Brucelose.
art. 106°. a detecção de lesões sugestivas de brucelose durante a inspeção 
sanitária post-mortem de animais provenientes de estabelecimento de 
criação livre de brucelose implica no envio de amostras das lesões suspeitas 
a laboratório indicado pelo dSa/MaPa.
Art. 107°. A detecção de foco em estabelecimento de criação certificado 
livre de brucelose ou o não cumprimento do disposto nos arts. 95 e 96 
desta Portaria resultará na suspensão temporária do certificado.
§1º - Para retorno à condição de livre é necessário obter dois testes de 
rebanho negativos consecutivos, realizados com intervalo de trinta a 
noventa dias, sendo o primeiro efetuado de trinta a noventa dias após o 
abate sanitário ou a eutanásia do (s) positivo (s).
§2º - a colheita de sangue para realização do segundo teste de rebanho, 
para retorno à condição de livre, deverá ser acompanhada pelo MVo 
e os testes deverão ser efetuados em laboratório da rede Nacional de 
Laboratórios Agropecuários do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade 
agropecuária.
§3º - o médico veterinário habilitado deverá informar à unidade local da 
adEPará, onde a propriedade mantém seu cadastro a data da colheita de 
sangue, com antecedência mínima de sete dias.
seção iii
Da certificação de estabelecimento de criação livre de tuberculose
Art. 108°. A obtenção do certificado de estabelecimento de criação livre 
de tuberculose está condicionada à realização de dois testes de rebanho 
negativos consecutivos realizados em bovinos e bubalinos a partir de seis 
semanas de idade, num intervalo de seis a doze meses.
ParáGrafo ÚNico. Poderão ser dispensadas da realização dos testes 
diagnósticos, propriedades sem bovinos ou bubalinos que venham a 
ser povoadas exclusivamente com animais provenientes de propriedade 
certificada livre de tuberculose, segundo condições definidas pelo DSA/
MaPa e adEPará.
Art. 109°. O ingresso de animais em estabelecimento de criação certificado 
ou em certificação para a condição de livre de tuberculose fica condicionado 
a terem origem em estabelecimento de criação livre de tuberculose ou 
à realização de dois testes de diagnóstico de tuberculose, cumprindo os 
seguintes requisitos:
i - os dois testes deverão ter resultado negativo;
ii - o primeiro teste deverá ser realizado durante os sessenta dias que 
antecedem o embarque e o segundo teste até noventa dias após o 
ingresso no estabelecimento de criação de destino, num intervalo mínimo 
de sessenta dias entre testes, sendo que os animais deverão permanecer 
isolados desde o ingresso no estabelecimento até o segundo resultado 
negativo;
iii - caso não seja possível manter os animais isolados no estabelecimento 
de criação de destino, os dois testes poderão ser efetuados durante os 
noventa dias que antecedem o embarque, num intervalo mínimo de 
sessenta dias entre testes; e
iV - os testes serão realizados por médico veterinário habilitado.
ParáGrafo ÚNico. animais oriundos de propriedade livre, que retornam 
de aglomerações, ficam excluídos da obrigatoriedade de realização dos 
testes especificados no caput deste artigo.
Art. 110°. A manutenção do certificado de estabelecimento de criação 
livre de tuberculose fica condicionada à realização e apresentação na 
Unidade local da adEPará o resultado de testes de rebanho negativos 
para diagnóstico de tuberculose com intervalos máximos de doze meses.

art. 111°. o médico veterinário habilitado deverá informar à unidade local 
da adEPara, onde a propriedade mantém cadastro a data de realização dos 
testes mencionados nos arts. 101 e 103 desta Portaria, com antecedência 
mínima de sete dias, para fiscalização do MVO.
art. 112°. o prazo para apresentação dos testes referidos no art. 103 
desta Portaria poderá ser prorrogado por um período máximo de noventa 
dias quando da necessidade de realizar novo teste de diagnóstico para 
tuberculose em animais que apresentem resultado inconclusivo no teste 
para manutenção da certificação.
Art. 113°. Para qualquer finalidade de trânsito, deverá constar no campo 
17 da GTa a informação de que os animais são procedentes de Propriedade 
livre de Tuberculose.
art. 114°. a detecção de lesões sugestivas de tuberculose durante a inspeção 
sanitária post-mortem de animais provenientes de estabelecimento de 
criação livre de tuberculose implica no envio de amostras das lesões 
suspeitas ao laboratório indicado pelo dSa/MaPa.
art. 115°. a detecção de foco em estabelecimento de criação livre de 
tuberculose resultará na suspensão temporária do certificado.
§1º - Para retorno à condição de livre é necessário obter dois testes de 
rebanho negativos, realizados com intervalo de noventa a cento e vinte 
dias, sendo o primeiro realizado de sessenta a noventa dias após o abate 
sanitário ou a eutanásia do(s) positivo(s).
§2º - a realização do segundo teste de rebanho, para retorno à condição 
de livre, deverá ser acompanhada pelo MVo.
§3º - o médico veterinário habilitado deverá informar à unidade local da 
adEPará onde a propriedade mantém cadastro a data da realização do 
teste, com antecedência mínima de sete dias.
seção iV
do saneamento de estabelecimento de criação com foco de brucelose
Art. 116°. O saneamento será por adesão com base na classificação das 
Ufs em relação ao grau de risco para brucelose estabelecido pela instrução 
Normativa do MaPa, nº 10 de 03 de março de 2017.
art. 117°. o estabelecimento de criação que aderir ao saneamento para 
brucelose deve cumprir as seguintes medidas:
i - realizar testes de rebanho para diagnóstico de brucelose, nos termos do 
art. 67 desta Portaria, num intervalo de trinta a noventa dias entre testes, 
sendo que o primeiro deverá ser realizado em até noventa dias do abate 
sanitário ou eutanásia do (s) positivo (s);
ii - o saneamento termina ao obter-se um teste de rebanho negativo, 
sendo que os animais reagentes positivos deverão ser destinados ao abate 
sanitário ou à eutanásia;
iii - o médico veterinário habilitado realizará o saneamento e deverá 
informar à unidade local da adEPará as datas de colheita de sangue, com 
antecedência mínima de sete dias;
iV - o proprietário é responsável por viabilizar as medidas previstas neste 
artigo, arcando com os custos inerentes; e
V - O MVO da ADEPARÁ fiscalizará o processo de saneamento.
art. 118°. recomenda-se a vacinação das fêmeas acima de oito meses 
com vacina não indutora de anticorpos aglutinantes, amostra rB51, em 
estabelecimento de criação com foco, sem prejuízo do disposto no capítulo 
iii desta Portaria.
art. 119°. o MVo da adEPará poderá, em qualquer momento, colher 
material biológico para testes de diagnóstico para brucelose, com o objetivo 
de realizar o saneamento ou de verificar e validar a condição sanitária do 
estabelecimento de criação.
art. 120°. animais oriundos de estabelecimentos de criação em saneamento 
somente poderão transitar quando o destino for o abate imediato ou 
mediante atestado negativo de brucelose.
seção V
do saneamento de estabelecimento de criação com foco de tuberculose
Art. 121°. O saneamento será por adesão com base na classificação 
das Ufs em relação ao grau de risco para tuberculose estabelecido pela 
instrução Normativa do MaPa, nº 10 de 03 de março de 2017.
art. 122°. o estabelecimento de criação que aderir ao saneamento, sendo 
ele de criação especializada em pecuária de leite ou sem especialização 
(rebanho misto) em saneamento para tuberculose deve cumprir as 
seguintes medidas:
i - realizar testes de rebanho para diagnóstico de tuberculose em bovinos 
e bubalinos a partir de seis semanas, num intervalo de sessenta a noventa 
dias entre testes, sendo que o primeiro deverá ser realizado em até 
noventa dias do abate sanitário ou eutanásia do(s) positivo(s);
ii - o saneamento termina após obter-se um teste de rebanho negativo, 
sendo que os animais reagentes positivos deverão ser destinados ao abate 
sanitário ou à eutanásia;
iii - o médico veterinário habilitado realizará o saneamento e deverá 
informar à unidade local da adEPará as datas de realização dos testes, 
com antecedência mínima de sete dias;
iV - o proprietário é responsável por viabilizar as medidas previstas neste 
artigo, arcando com os custos inerentes; e
V - O MVO da ADEPARÁ fiscalizará o processo de saneamento.
art. 123°. o estabelecimento de criação especializado em rebanho de corte 
que aderir ao saneamento para tuberculose deve cumprir as seguintes 
medidas:
i - realizar um teste para diagnóstico de tuberculose nas fêmeas acima de 
vinte e quatro meses e machos reprodutores no prazo de até noventa dias 
do abate sanitário ou eutanásia do(s) positivo(s);
ii - os animais reagentes positivos deverão ser destinados ao abate 
sanitário ou à eutanásia;
iii - o médico veterinário habilitado realizará o saneamento e deverá 
informar à unidade local da adEPará as datas de realização dos testes, 
com antecedência mínima de sete dias;
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iV - o proprietário é responsável por viabilizar as medidas previstas neste 
artigo, arcando com os custos inerentes; e
V - O MVO da ADEPARÁ fiscalizará o processo de saneamento.
art. 124°. o MVo da adEPará poderá, em qualquer momento, realizar 
os testes de diagnóstico para tuberculose, com o objetivo de sanear ou 
de verificar e validar a condição sanitária do estabelecimento de criação.
art. 124°. animais oriundos de estabelecimentos de criação em saneamento 
somente poderão transitar quando o destino for o abate imediato ou 
mediante atestado negativo de tuberculose.
caPÍtULo Xi
do coNtroLe do trÂNsito de BoViNos e BUBaLiNos
art. 126°. a emissão de GTa para trânsito de bovinos ou bubalinos, qualquer 
que seja a finalidade, fica condicionada à comprovação de vacinação 
obrigatória contra a brucelose no estabelecimento de criação de origem dos 
animais, de acordo com o disposto no capítulo iii desta Portaria.
ParáGrafo ÚNico. No caso do trânsito de fêmeas em idade de vacinação 
contra brucelose, as mesmas deverão estar imunizadas.
art.127°. os atestados de exames negativos para brucelose e tuberculose 
serão válidos por sessenta dias, a contar da data da colheita de sangue para 
diagnóstico de brucelose e da inoculação para diagnóstico de tuberculose.
Art.128°. Para fins de trânsito interestadual de bovinos e bubalinos 
destinados à reprodução, é obrigatória a apresentação de resultados 
negativos aos testes de diagnóstico para brucelose e tuberculose, 
obedecendo ao que se segue:
I - A emissão da GTA fica condicionada à apresentação do atestado de 
exame negativo para brucelose e tuberculose, onde o servidor da adEPará 
irá comprovar sua originalidade por meio do serviço informatizada mantido 
pela adEPará. Tendo sido averiguada será emitida a GTa, o qual o atestado 
deverá permanecer anexado a esta guia que acompanhará os animais em 
todo seu percurso;
ii - os testes de diagnóstico devem ser realizados por médico veterinário 
habilitado ou por laboratório da rede Nacional de laboratórios agropecuários 
do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária;
iii - os testes de diagnóstico para brucelose são obrigatórios para as 
categorias especificadas no art. 67 desta Portaria, excetuando-se os 
animais com origem em estabelecimento de criação certificado como livre 
de brucelose; e
iV - os testes de diagnóstico para tuberculose são obrigatórios para animais 
de idade igual ou superior a seis semanas, excetuando-se os animais com 
origem em estabelecimento de criação certificado como livre de tuberculose.
Art. 129°. Para fins de trânsito interestadual de bovinos e bubalinos 
com destino a estados classificados como risco muito baixo (A0, A1, A2 
e B3) ou risco desprezível (a3) para brucelose, conforme disposto pela 
instrução Normativa do MaPa nº 10, de 03 de março de 2017, é obrigatória 
a apresentação de resultados negativos aos testes de diagnóstico para 
brucelose para qualquer finalidade, exceto abate imediato.
§1º - Animais oriundos de estados classificados como risco muito baixo ou 
risco desprezível para brucelose ficam dispensados dos exames referidos 
no caput, exceto para reprodução.
§2º - animais oriundos de estabelecimentos de criação livres de brucelose 
ficam dispensados dos exames referidos no caput.
Art. 130°. Para fins de trânsito interestadual de bovinos e bubalinos com 
destino a estados classificados como risco muito baixo (A0, A1, A2 e 
B3) ou risco desprezível (a3) para tuberculose, conforme disposto pela 
instrução Normativa do MaPa nº 10, de 03 de março de 2017, é obrigatória 
a apresentação de resultados negativos aos testes de diagnóstico para 
tuberculose para qualquer finalidade, exceto abate imediato.
§1º - Animais oriundos de estados classificados como risco muito baixo ou 
risco desprezível para tuberculose ficam dispensados dos exames referidos 
no caput, exceto para reprodução.
§2º - animais oriundos de estabelecimentos de criação livres de tuberculose 
ficam dispensados dos exames referidos no caput.
art.131°. Na emissão de GTa para bovinos e bubalinos destinados à 
participação em aglomerações de animais devem ser observados os 
seguintes requisitos:
i - Para BrUcEloSE:
a) atestado com resultado negativo a teste de diagnóstico para brucelose, 
conforme o art. 73 desta instrução Normativa, válido durante a permanência 
do animal no evento;
b) Excluem-se dos testes os animais procedentes de estabelecimento de 
criação livre de brucelose.
ii - Para TUBErcUloSE:
a) atestado com resultado negativo a teste de diagnóstico para tuberculose, 
conforme o art. 80 desta Portaria, válido durante a permanência do animal 
no evento; e
b) Excluem-se dos testes os animais procedentes de estabelecimento de 
criação livre de tuberculose.
ParáGrafo ÚNico. animais destinados a feira ou esporte poderão ser 
dispensados da apresentação de atestados com resultado negativo, a 
critério da adEPará e considerando as particularidades do evento e a 
condição sanitária do estado.
art.132°. o trânsito internacional de animais, sêmen e embriões é regido 
pelas normas dispostas no código Sanitário dos animais Terrestres, 
da organização Mundial de Saúde animal (oiE) ou conforme normas 
especificadas em acordos internacionais firmados.
caPÍtULo Xii
das disPosiÇÕes FiNais
art. 133°. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
art. 134° ficam revogadas as Portarias Estaduais n° 001/2004 e n° 
006/2004.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo - diretor Geral – adEPará

Protocolo: 810098

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº0336/2022 – 06.06.2022
o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
rESolVE:
adotar as seguintes Medidas administrativas em relação a auxiliar de ad-
ministração – MarialVa SoUSa coSTa - Matricula nº 57200412/1, a con-
tar de 16.05.2022:
i - r E V o G a r, os efeitos da PorTaria Nº 0317/2021, que nomeou 
para exercer a Função Gratificada de Coordenadora de administração e 
finanças-coafi.
ii - r E M a N E J a r, da coordenadoria de administração e finanças/ co-
afi para exercer suas funções na diretoria administrativa/ diad.
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente

Protocolo: 810044
Portaria Nº0324/2022 – 06.06.2022

o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
rESolVE:
i - c o N c E d E r, ao Extensionista rural ii – GEorGE SoUZa GUZZo – 
Matricula nº 57211156/1, Suspensão do contrato de Trabalho, a contar de 
01.07.2022 até 30.06.2023, (doZE) meses, de acordo com o artigo 42 e 
43 do capítulo iV do regimento interno de Pessoal/riP.
ii - Esta decisão é de caráter revogável.
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente

Protocolo: 810054
Portaria Nº0337/2022 – 06.06.2022

o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
rESolVE:
a d M i T i r, a contar de 13.06.2022, a Engenheira de Pesca – clEidE 
BarBoSa MarQUES, contratação autorizada pelo Processo Seletivo Sim-
plificado nº 02/2022, para exercer o emprego de Extensionista Rural I, 
por prazo determinado de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por 
igual período, ficando lotado no Escritório Local de Breves/Regional Marajó 
(PaE/2021/823518).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente

Portaria Nº0338/2022 – 06.06.2022
o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
rESolVE:
a d M i T i r, a contar de 13.06.2022, Marcia do Socorro PErEi-
RA DIAS, contratação autorizada pelo Processo Seletivo Simplificado nº 
02/2022, para exercer o emprego de agente operacional, por prazo de-
terminado de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual perío-
do, ficando lotada no Escritório Local de Abaetetuba/Regional de Tocantins 
(PaE/2021/823518).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente

Portaria Nº0339/2022 – 06.06.2022
o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
rESolVE:
a d M i T i r, a contar de 13.06.2022, EBENilSoN doS SaNToS diaS, 
contratação autorizada pelo Processo Seletivo Simplificado nº 02/2022, 
para exercer o emprego de auxiliar de administração, por prazo deter-
minado de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, 
ficando lotada no Escritório Local de Barcarena/Regional de Tocantins 
(PaE/2021/823518).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente

Protocolo: 810086
Portaria Nº0294/2022 – 01.06.2022

o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
rESolVE:
adMiTir, a contar de 13.06.2022, o Engenheiro agrônomo – afoNSo 
coUTiNHo QUEiroZ JUNior, contratação autorizada pelo Processo Sele-
tivo Simplificado nº 02/2022, para exercer o emprego de Extensionista Ru-
ral i, por prazo determinado de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado 
por igual período, ficando lotado no Escritório Local de Breves/Regional do 
Marajó (PaE 2021/823518).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente

Portaria Nº0295/2022 – 01.06.2022
o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
rESolVE:
adMiTir, a contar de 13.06.2022, a Psicóloga – aNa caroliNa SaNToS dE 
SoUZa, contratação autorizada pelo Processo Seletivo Simplificado nº 02/2022, 
para exercer o emprego de Técnico em recursos Humanos, por prazo determina-
do de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, ficando lotada 
no Núcleo de recursos Humanos/codES (PaE 2021/823518).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente
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Portaria Nº0296/2022 – 01.06.2022
o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
rESolVE:
adMiTir, a contar de 13.06.2022, a Engenheira agrônoma – aMália Ga-
BriEla rocHa aGUiar, contratação autorizada pelo Processo Seletivo 
Simplificado nº 02/2022, para exercer o emprego de EXTENSIONISTA RU-
ral i, por prazo determinado de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado 
por igual período, ficando lotada no Escritório Local de Placas/Regional das 
Tapajós (PaE 2021/823518).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente

Portaria Nº0297/2022 – 01.06.2022
o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
rESolVE:
adMiTir, a contar de 13.06.2022, aQUilES raNiEri NETo, contratação 
autorizada pelo Processo Seletivo Simplificado nº 02/2022, para exercer 
o emprego de assistente de administração, por prazo determinado de 
12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, ficando lo-
tado na coordenadoria de desenvolvimento de recursos Humanos (PaE 
2021/823518).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente

Portaria Nº0298/2022 – 01.06.2022
o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
rESolVE:
adMiTir, a contar de 13.06.2022, BENEdiTa dE PaUla carNEiro da 
SILVA, contratação autorizada pelo Processo Seletivo Simplificado nº 
02/2022, para exercer o emprego de auxiliar de administração, por prazo 
determinado de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual pe-
ríodo, ficando lotada na Coordenadoria de Desenvolvimento de Recursos 
Humanos (PaE 2021/823518).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente

Portaria Nº0299/2022 – 01.06.2022
o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
rESolVE:
adMiTir, a contar de 13.06.2022, BiaNca rafaEla carValHo MilÉo, 
contratação autorizada pelo Processo Seletivo Simplificado nº 02/2022, 
para exercer o emprego de agente operacional, por prazo determinado de 
12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, ficando lotada 
no Escritório regional de Santarém (PaE 2021/823518).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente

Portaria Nº0300/2022 – 01.06.2022
o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
rESolVE:
adMiTir, a contar de 13.06.2022, BrUNa doS SaNToS raiol, contra-
tação autorizada pelo Processo Seletivo Simplificado nº 02/2022, para 
exercer o emprego de auxiliar de administração, por prazo determinado 
de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, ficando 
lotada na coordenadoria de desenvolvimento de recursos Humanos (PaE 
2021/823518).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente

Portaria Nº0302/2022 – 01.06.2022
o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
rESolVE:
adMiTir, a contar de 13.06.2022, carMEN oliVia cUNHa alVES, con-
tratação autorizada pelo Processo Seletivo Simplificado nº 02/2022, para 
exercer o emprego de agente operacional, por prazo determinado de 12 
(doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, ficando lotada na 
Unidade didática de Bragança (PaE 2021/823518).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente

Portaria Nº0303/2022 – 01.06.2022
o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
rESolVE:
adMiTir, a contar de 13.06.2022, EliVElToN da coSTa Maia, contra-
tação autorizada pelo Processo Seletivo Simplificado nº 02/2022, para 
exercer o emprego de auxiliar de administração, por prazo determinado 
de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, ficando 
lotado na coordenadoria de desenvolvimento de recursos Humanos (PaE 
2021/823518).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente

Portaria Nº0304/2022 – 01.06.2022
o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
rESolVE:
adMiTir, a contar de 13.06.2022, ElENilZa corrÊa cardoSo, con-
tratação autorizada pelo Processo Seletivo Simplificado nº 02/2022, para 
exercer o emprego de auxiliar de administração, por prazo determinado 
de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, ficando 
lotada na coordenadoria de desenvolvimento de recursos Humanos (PaE 
2021/823518).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente

Portaria Nº0305/2022 – 01.06.2022
o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
rESolVE:
adMiTir, a contar de 13.06.2022, JEffErSoN alVES dE JESUS, contrata-
ção autorizada pelo Processo Seletivo Simplificado nº 02/2022, para exer-
cer o emprego de auxiliar de administração, por prazo determinado de 12 
(doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, ficando lotado 
no Escritório local de itaituba/regional do Tapajós (PaE 2021/823518).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente

Portaria Nº0306/2022 – 01.06.2022
o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
rESolVE:
adMiTir, a contar de 13.06.2022, JEffErSoN alaN PErEira oliVEira, 
contratação autorizada pelo Processo Seletivo Simplificado nº 02/2022, 
para exercer o emprego de auxiliar de administração, por prazo deter-
minado de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, 
ficando lotado no Escritório Local de Curuça/Regional de Castanhal (PAE 
2021/823518).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente

Portaria Nº0307/2022 – 01.06.2022
o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
rESolVE:
adMiTir, a contar de 13.06.2022, JoÃo diaS oliVEira JÚNior, con-
tratação autorizada pelo Processo Seletivo Simplificado nº 02/2022, para 
exercer o emprego de auxiliar de administração, por prazo determinado 
de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, ficando 
lotado na coordenadoria de desenvolvimento de recursos Humanos (PaE 
2021/823518).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente

Portaria Nº0308/2022 – 01.06.2022
o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
rESolVE:
adMiTir, a contar de 13.06.2022, Engenheiro agrônomo – JoSÉ GUi-
lHErME PErEira rodriGUES, contratação autorizada pelo Processo Se-
letivo Simplificado nº 02/2022, para exercer o emprego de EXTENSIO-
NiSTa rUral  i, por prazo determinado de 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogado por igual período, ficando lotado na Escritório Local de Muaná/ 
regional das ilhas (PaE 2021/823518).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente

Portaria Nº0309/2022 – 01.06.2022
o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
rESolVE:
adMiTir, a contar de 13.06.2022, laErcio da SilVa PaNToJa JUNior, 
contratação autorizada pelo Processo Seletivo Simplificado nº 02/2022, 
para exercer o emprego de auxiliar de administração, por prazo determi-
nado de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, fi-
cando lotado na coordenadoria de desenvolvimento de recursos Humanos 
(PaE 2021/823518).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente

Portaria Nº0314/2022 – 01.06.2022
o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
rESolVE:
adMiTir, a contar de 13.06.2022, a Engenheira agrônoma – lETÍcia 
cUNHa da HUNGria, contratação autorizada pelo Processo Seletivo Sim-
plificado nº 02/2022, para exercer o emprego de Extensionista Rural I, por 
prazo determinado de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual 
período, ficando lotada no Escritório Local de Cachoeira do Arari/Regional 
das ilhas (PaE 2021/823518).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente

Portaria Nº0315/2022 – 01.06.2022
o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
rESolVE:
adMiTir, a contar de 13.06.2022, Márcia GEoVaNa liMa aSSUNÇÃo, 
contratação autorizada pelo Processo Seletivo Simplificado nº 02/2022, 
para exercer o emprego de agente operacional, por prazo determinado de 
12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, ficando lotada 
no Escritório regional de castanhal (PaE 2021/823518).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente

Portaria Nº0316/2022 – 01.06.2022
o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
rESolVE:
adMiTir, a contar de 13.06.2022, MoiSES dE SoUZa PaiVa JUNior, con-
tratação autorizada pelo Processo Seletivo Simplificado nº 02/2022, para 
exercer o emprego de auxiliar de administração, por prazo determinado 
de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, ficando 
lotado na coordenadoria de desenvolvimento de recursos Humanos (PaE 
2021/823518).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente

Portaria Nº0317/2022 – 01.06.2022
o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
rESolVE:
a d M i T i r, a contar de 13.06.2022, PaTricia diaS PErEira fErrEira, 
contratação autorizada pelo Processo Seletivo Simplificado nº 02/2022, 
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para exercer o emprego de auxiliar de administração, por prazo determi-
nado de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, fi-
cando lotada na coordenadoria de desenvolvimento de recursos Humanos 
(PaE 2021/823518).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente

Portaria Nº0318/2022 – 01.06.2022
o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
rESolVE:
adMiTir, a contar de 13.06.2022, raiMUNda NUNES doS SaNToS SilVa, 
contratação autorizada pelo Processo Seletivo Simplificado nº 02/2022, 
para exercer o emprego de agente operacional, por prazo determinado de 
12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, ficando lotada 
no Escritório regional de conceição do araguaia (PaE 2021/823518).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente

Portaria Nº0319/2022 – 01.06.2022
o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
rESolVE:
adMiTir, a contar de 13.06.2022, a administradora – SaNdrEaNE car-
VALHO BILIO, contratação autorizada6pelo Processo Seletivo Simplificado 
nº 02/2022, para exercer o emprego de Técnico em administração e finan-
ças, por prazo determinado de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado 
por igual período, ficando lotada na Coordenadoria de Planejamento (PAE 
2021/823518).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente

Portaria Nº0323/2022 – 01.06.2022
o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
rESolVE:
adMiTir, a contar de 09.06.2022, WalTEr roBErTo rEBElo doS 
SANTOS, contratação autorizada pelo Processo Seletivo Simplificado nº 
02/2022, para exercer o emprego de agente de Segurança do Trabalho, 
por prazo determinado de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por 
igual período, ficando lotado no Núcleo de Recursos Humanos/CODES (PAE 
2021/823518).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente

Portaria Nº0326/2022 – 01.06.2022
o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
rESolVE:
adMiTir, a contar de 13.06.2022, EdiVaNdo BarrETo SaNTaNa, contrata-
ção autorizada pelo Processo Seletivo Simplificado nº 02/2022, para exercer 
o emprego de auxiliar de administração, por prazo determinado de 12 (doze) 
meses, podendo ser prorrogado por igual período, ficando lotado na Coor-
denadoria de desenvolvimento de recursos Humanos (PaE 2021/823518).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente

Portaria Nº0327/2022 – 03.06.2022
o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
rESolVE:
adMiTir, a contar de 13.06.2022, WarlliSoN rUaN da lUZ SaNTiaGo, 
contratação autorizada pelo Processo Seletivo Simplificado nº 02/2022, 
para exercer o emprego de agente operacional, por prazo determinado de 
12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, ficando lotado 
na Unidade didática de Bragança - UdB (PaE 2021/823518).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente

Portaria Nº0328/2022 – 03.06.2022
o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
rESolVE:
adMiTir, a contar de 13.06.2022, a Engenheira florestal – SaNdra alVES 
fElIZARDO, contratação autorizada pelo Processo Seletivo Simplificado nº 
02/2022, para exercer o emprego de Extensionista rural i, por prazo determi-
nado de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, ficando 
lotada no Escritório local de afuá/regional Marajó (PaE 2021/823518).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente

Portaria Nº0329/2022 – 03.06.2022
o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
rESolVE:
adMiTir, a contar de 13.06.2022, rYaN cHriSTiaN firMiNo dE aZEVEdo, 
contratação autorizada pelo Processo Seletivo Simplificado nº 02/2022, para 
exercer o emprego de auxiliar de administração, por prazo determinado de 
12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, ficando lotado 
no Escritório local de Porto de Moz/regional altamira (PaE 2021/823518).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente

Portaria Nº0330/2022 – 03.06.2022
o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
rESolVE:
adMiTir, a contar de 13.06.2022, EdGar riBEiro dE aViZ, contratação 
autorizada pelo Processo Seletivo Simplificado nº 02/2022, para exercer o 
emprego de agente operacional, por prazo determinado de 12 (doze) me-
ses, podendo ser prorrogado por igual período, ficando lotado no Escritório 
regional altamira (PaE 2021/823518).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente

Portaria Nº0331/2022 – 03.06.2022
o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
rESolVE:
adMiTir, a contar de 13.06.2022, EliSMar rodriGUES SilVa, contratação 
autorizada pelo Processo Seletivo Simplificado nº 02/2022, para exercer o 
emprego de agente operacional, por prazo determinado de 12 (doze) meses, 
podendo ser prorrogado por igual período, ficando lotado no Escritório Local de 
conceição do araguaia/regional conceição do araguaia/ (PaE 2021/823518).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente

Portaria Nº0332/2022 – 03.06.2022
o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
rESolVE:
adMiTir, a contar de 13.06.2022, a Engenheira agrônoma – GiSEllY 
loUcHard TiTaN da SilVa, contratação autorizada pelo Processo Seletivo 
Simplificado nº 02/2022, para exercer o emprego de Extensionista Rural 
i, por prazo determinado de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado 
por igual período, ficando lotado no Escritório Local de Curralinho/Regional 
Marajó (PaE 2021/823518).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente

Protocolo: 809897
Portaria Nº0313/2022 – 02.06.2022

o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
rESolVE:
dESiGNar, a contar de 15.07.2022 a 13.08.2022, a telefonista – Maria 
coriNa fraNÇa daNTaS – Matrícula nº 54189631/2, para responder pela 
Função Gratificada de Secretária da Coordenadoria Técnica/COTEC, em vir-
tude da titular encontrar-se em gozo de licença Prêmio.
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente

Portaria Nº0325/2022 – 03.06.2022
o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
rESolVE:
coNcEdEr, a Extensionista rural i MicHEllE SaNdriNE liMa doS SaN-
ToS – Matrícula nº 57175847/1, lotada no Escritório local de Paragomi-
nas/regional de São Miguel do Guamá, 180 (cento e oitenta) dias de li-
cença Maternidade, no período de 22/05/2022 a 17/11/2022, formalizada 
de acordo com a certidão nº 06685201552022100299012031954596.
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente

Protocolo: 809983

diÁria
.

Portaria de diaria N 03/2022;BENEficiário: JoSE EMilio da 
PaiXÃo JÚNior; MaTrÍcUla: 54196290/1;fUNÇÃo: r.U.adM;oBJETiVo: 
rEaliZar MoNiToraMENTo, SUPErViSÃo E aValiaÇÃo daS aÇÕES NoS 
EScriTÓrioS locaiS dE UliaNÓPoliS, doM EliSEU E ParaGoMiNaS; 
No dE diáriaS:4,5(QUaTro E MEia);PErÍodo:06 á 10.06.2022:dESTi-
No :UliaNÓPoliS/Pa; ordENador dE dESPESa:WildSoN dE MoraES 
dUarTE da SilVa

Protocolo: 810020
Portaria de diaria N 04/2022;BENEficiário: WildSoN dE Mo-
raES dUarTE da SilVa; MaTrÍcUla: 55585597;fUNÇÃo: SUPErViSor 
rEGioNal;oBJETiVo: rEaliZar MoNiToraMENTo, SUPErViSÃo E aVa-
liaÇÃo daS aÇÕES NoS EScriTÓrioS locaiS dE UliaNÓPoliS, doM 
EliSEU E ParaGoMiNaS; No dE diáriaS:4,5(QUaTro E MEia);PErÍodo: 
06 á 10.06.2022:dESTiNo :UliaNÓPoliS/Pa; ordENador dE dESPESa 
SUBSTiTUTo:ailToN ViEira dE oliVEira.

Protocolo: 810025
Portaria de diÁria Nº010/2022

BENEficiário: cÍcEro BaTiSTa SoBriNHo; MaT.: 55586184; fUN-
ÇÃo: Extensionista rural i; ProG.: 1491; ProJ. aTiV.: 8711; foNTE: 
0101006357; oBJ.: Viagem de supervisão técnica para monitoramento e 
avaliação das atividades de aTEr. MUNic.: Muaná; Elemento de despesa: 
339014: r$712,14 (3 diária). Período: 07 a 10 de junho; ord. dE dESPE-
SaS UG ilHaS: Brenda Glaude arrais cruz Zamorim.

Protocolo: 809987

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 01141/2022-GaB/seMas, de 03/06/2022
Servidor: lUiS aUGUSTo Maia cESar
cargo: Técnico em Gestão de Meio ambiente
Matrícula: 57214665/1
objeto: TorNar SEM EfEiTo, a PorTaria Nº 01012/2022-GaB/SEMaS 
de 19/05/2022, publicada em doE nº 34.978 de 23/05/2022, que cedeu o 
servidor ao instituto de desenvolvimento florestal e da Biodiversidade do 
Estado do Pará – idEflor-Bio,
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 809801
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Portaria Nº 01160/2022 - GaB/seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas de acordo com a PorTaria Nº 421, 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° 
2022/558891;
rESolVE:
i – SUBSTiTUir na PorTaria N° 01019/2022/GaB/SEMaS/Pa, publicada 
no DOE n° 34.980 de 24 de maio de 2022, a fiscal titular do Termo de 
inexigibilidade de licitação n° 008/2022-SEMaS/Pa, Partes: o Estado 
do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio da 
SEcrETaria dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE - 
SEMaS/Pa e o Sr. dENiS GlEYcE PiNTo MorEira, a servidora: Josilena 
Damasceno Silva, matrícula nº 5898327/4 como fiscal (Titular), pela 
servidora: roSE criSTiNE QUEiroZ cHaVES, matrícula nº 57175202/1 a 
contar da publicação desta.
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, 06 de junho de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 810081
reMoÇÃo de serVidor

Portaria Nº 01143/2022-saGat/seMas, de 03.06.2022
Servidora: SHEila MicHElla alBUQUErQUE dE SoUZa BoNifácio
Matrícula: 57201638/1
cargo: assistente administrativo/Gerente
da: ouvidoria ambiental
Para: Gerência de articulação e Municipalização da Gestão ambiental-Ga-
MaM/diorEd
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos, a contar de 31/03/2022.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 809442

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 01156/2022 - 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° 
2022/420891 - SEMaS/Pa
rESolVE:
I – DESIGNAR, para atuar como fiscais do Termo de Inexigibilidade de 
licitação nº 005/2022- SEMaS/Pa, celebrado entre a SEcrETaria dE ES-
Tado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a empresa 
coNSUlTrE coNSUlToria E TrEiNaMENTo lTda, os servidores: EVEliNE 
FARIAS UCHOA, matrícula nº 57175327/1 como fiscal Titular e LEOPÉRCIO 
BARBOSA FORO, matrícula nº 57196794/1 como fiscal Suplente, com efei-
tos retroativos a contar de 05 de maio 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, 06 de junho de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 810073
Portaria Nº 01164/2022-GaB/seMas, de 06.06.2022

Servidor: JoSE lUiZ SoUZa rodriGUES
cargo: Técnico em Gestão Pública/Gerente
Matrícula: 57197215/1
i – dESiGNar, o servidor para responder pela coordenadoria financeira e 
contábil - cofiN, durante o impedimento do titular lEoPErcio BarBoSa 
foro, matrícula nº 57196794/1, no período de 06/06/2022 a 11/06/2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 810051

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 01152/2022 - GaB/seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas de acordo com a PorTaria Nº 421, 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° 
2021/949101;
rESolVE:
i – SUBSTiTUir na PorTaria N° 01984/2021/GaB/SEMaS/Pa, publicada 
no DOE n° 34.756 de 04 de novembro de 2021, os fiscais titular e suplente 
do contrato n° 116/2021-SEMaS/Pa, celebrado entre a SEcrETaria 

dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a 
empresa rafaEl rodriGUES da rocHa 90553616234, as servidoras: 
Gleissy Jesus castro, matrícula nº 57176457/3 (Titular) e Brenda Melise 
Morbach Paredes Hachem, matrícula nº 5927617/2 (Suplente) pelas 
servidoras: BrENda MEliSE MorBacH ParEdES HacHEM, matrícula 
nº 5927617/2 (Titular) e lUciaNa dE alMEida BorGES, matrícula 
6403657/2 (Suplente), a contar da publicação desta.
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, 06 de junho de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 809771
Portaria Nº 01147/2022 - 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° 
2022/288703 - SEMaS/Pa
rESolVE:
I – DESIGNAR, para atuar como fiscais do Contrato nº 028/2022- SE-
MaS/Pa, celebrado entre a SEcrETaria dE ESTado dE MEio aMBiENTE 
E SUSTENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a empresa ff dE alENcar EirEli, 
os servidores: SilVaNa MiraNda NUNES, matrícula nº 97571371/2 como 
fiscal Titular e ÂNGELO LUIZ MARINHO FURTADO, matrícula nº 5960978/1 
como fiscal Suplente, a contar da data da assinatura do Contrato em 02 
de junho 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, 06 de junho de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 809526

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 019/2022
objeto: contratação de SEGUro VEicUlar ToTal (cobertura compreensi-
va, isto é, seguro total contra colisão, incêndio, danos causados pela natu-
reza, roubo e furto), com assistência 24 horas, a frota de veículos oficiais 
da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade em todo o 
território do Estado do Pará.
Entrega do Edital, disponível a partir do dia 07.06.2022: 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: 20/06/2022 às 10:00 h (horário de Brasília)
Belém, 07 de junho de 2022.
aziel Moraes da luz
PrEGoEiro oficial - SEMaS/Pa

Protocolo: 809842

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 1131/2022 - GaB/seMas 02 de JUNHo de 2022.
Prazo para aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Matrícula/cargo do Servidor:
- adriaNa da SilVa SalES - 5960656/1 – coordenador de Núcleo
iNforMaMoS doTaÇÃo orÇaMENTária
UNidadE: 27102
GESTÃo: 00001
PTrES: 278338 – oPEracioNaliZaÇÃo daS aÇÕES adMiNiSTraTiVaS
foNTE: 0116 – fEMa
ElEMENTo: 339030 – MaTErial dE coNSUMo – r$ 600,00
PlaNo iNTErNo: 4120008338c
aÇÃo: 183714
ordENadora: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 808160

diÁria
.

Portaria Nº 1140/2022 - GaB/seMas 03 de JUNHo de 2022.
objetivo:Execução de mais uma etapa para implantação de viveiros in-
dividuais para produção de mudas no projeto paisagens sustentáveis e 
territórios sustentáveis, juntamente com a Ideflor-Bio.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: São félix do Xingu/Pa
destino: Vila caboclo, Vila fumaça e Vila Novo Horizonte/Pa
Período: 08/06 a 15/06/2022 – 07 e ½ diárias.
Servidor:
-5905603/2- carloS KlEiToN da SilVa rodriGUES - (Téc. Em Gestão 
de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 809063
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Portaria Nº 1139/2022 - GaB/seMas 03 de JUNHo de 2022.
objetivo: Participar da reunião Presencial do Grupo de Trabalho - Mercado 
de carbono.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Brasília/df
Período: 05/06 a 07/06/2022 – 02 e ½ diárias.
Servidores:
-54196707/4 - TaTilla BriTo PaMPloNa – (coordenador)
-5933527/4 - dalcirENE da SilVa loPES - (Gerente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 809165

.

.

FÉrias
.

 Portaria Nº 1145 /2022- dGaF/GaB/seMas 
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa E TEcNoloGiaS, 
no uso de suas atribuições, considerando o decreto s/n de 19.02.2021, 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 34.497 de 19 de fevereiro de 2021;
coNSidEraNdo o artigo 74 parágrafo 2º da lei Estadual nº 5.810 de 24 
de janeiro de 1994; e
documentos números:2022/678639 2022/586263 e 680247/2022
rESolVE:
coNcEdEr  férias regulamentares aos servidores deste órgão, conforme 
relacionados abaixo:
 

MatrÍcULa serVidor eXercÍcio GoZo de FÉrias

54180297/ 2 alESSaNdra dE aZEVEdo rodriGUES da SilVa 2020/2021 25/07/2022 a 08/08/2022e 
26/12/2022 a 09/01/2023

5932607/ 2 aliNNE NaYara NEGrao dE MElo 2020/2021 18/07/2022 a 01/08/2022
97571498/ 2 aNa claUdia SaraiVa da coSTa MacEdo diNiZ 221/2022 19/07/2022 a 17/08/2022

57235121/ 4 aNa lETicia NaSciMENTo ViaNa alVES 2021/2022 20/07/2022 a 03/08/2022 e 
03/01/2023 a 17/01/2023

8093997/ 1 aNa liGia PaSSiNHo doS SaNToS 2021/2022 11/07/2022 a 09/08/2022

54184023/ 3 aNa roSa BEZErra cardoSo 2021/2022 25/07/2022 a 08/08/2022 e 
12/12/2022 a 26/12/2022

57193752/ 1 aNdErSoN rUBENS riBEiro dE SoUZa 2021/2022 04/07/2022 a 02/08/2022
57196917/ 1 aNdrE araGao da SilVa 2021/2022 04/07/2022 a 02/08/2022

5914607/ 2 aNdrESSa doUrado rodriGUES SolaNo dE 
carValHo 2021/2022 04/07/2022 a 18/07/2022 e 

02/01/2023 a 16/01/2023
5883997/ 2 aNToNio araNHa NETo 2021/2022 04/07/2022 a 02/08/2022
57234142/ 1 aNToNio JoSE da SilVa SoUSa 2019/2020 18/07/2022 a 16/08/2022
5955006/ 1 aSSUcENa da coNcEicao MarTiNS lEBrE 221/2022 02/07/2022 a 31/08/2022

5954923/ 1 adriElE racHor TaGliEBEr 2021/2022 29/07/2022 a 12/08/2022 e 
13/10/2022 a 27/10/2022

5927605/ 4 aZiEl MoraES da lUZ 2020/2021 11/07/2022 a 09/08/2022

54188560/ 2 BENEdiTo EVaNdro BarroS da SilVa 2020/2021 18/07/2022 a 01/08/2022 e 
19/12/2022 a 02/01/2023

5927617/ 2 BrENda MEliSE MorBacH ParEdES HacHEM 2020/2021 18/07/2022 a 27/07/2022
5954935/ 1 BrENdo lUiZ araUJo alVES 221/2022 18/07/2022 a 01/08/2022

57202365/ 2 BEaTriZ dE SoUSa Vilar faVila 2021/2022 18/07/2022 a 01/08/2022 e 
03/02/2023 a 17/02/2023

57231238/ 5 BrENo TaVarES PErEira 2021/2022 14/07/2022 a 12/08/2022
5959010/ 1 caMila ValENTE BaTiSTa 221/2022 04/07/2022 a 02/08/2022
5771501/ 2 carla NaZarE dE MElo loPES 2020/2021 20/06/2022 a 19/07/2022

5959634/ 1 carla VaNESSa BorGES caSTro 2021/2022 15/07/2022 a 29/07/2022 e 
26/12/2022 a 09/01/2023

3219151/ 1 carloS aUGUSTo daS MErcES MacHado 2020/2021 01/07/2022 à 30/08/2022.
57194441/ 1 carloS da SilVa SaNTiaGo dE oliVEira 2021/2022 04/07/2022 a 02/08/2022
5958908/ 1 caMillE BENdaHaN BEMErGUY 2021/2022 04/07/2022 a 02/08/2022
5141818/ 1 caSSilda do Socorro diaS dE MoraES 2021/2021 04/07/2022 a 02/08/2022
57175332/ 1 cElio JoSE PErEira da coSTa 2021/2022 04/07/2022 a 02/08/2022

55590091/ 4 cHarlES BENEdiTo GEMaQUE SoUZa 2021/2022 18/07/2022 a 01/08/2022 E 
02/01/2023 a 16/01/2023

5092647/ 1 claUdio fraNco dE MElo 2020/2021 11/07/2022 a 09/08/2022

5959980/ 1 clEia alMEida oliVEira 2021/2022 08/07/022 a 22/07/2022 
e04/11/2022 a 18/11/2022

57212539/ 2 criSTiaNo da SilVa rocHa 2018/2022 04/07/2022 a 02/08/2022
5925020/ 2 daNiEl alVES dE araUJo 2021/2022 01/07/2022 a 30/074/2022

5955010/ 1 daNiEl BraGa SaMPaio coElHo dE SoUZa 2021/2022 04/07/2022 a 18/07/2022 e 
02/012/2022 a 19/12/2022

57191870/ 4 daNiEl laMEla aBUd 2021/2022 18/07/2022 a 16/08/2022

5955123/ 1 daNiEllE dE liMa fariaS 2021/2022 18/07/2022 a 01/08/2022 e 
01/09/2022 a 15/09/20222

57191997/ 3 daVid oliVEira lUZ 2021/2022 11/07/2022 a 09/08/2022

54189441/ 2 diaNa da SilVa caSTro 2021/2022 04/07/2022 a 18/07/2022 e 
05/12/2022 a 19/12/2022

54197670/ 2 doraci MariNHo SoUZa loPES 2021/2022 04/07/2022 a 02/08/2022
5907165/ 2 Edira dE NaZarE fErrEira Vidal 2021/2022 25/07/2022 a 23/08/2022

5936223/ 2 EdKEYSE diaS GoNcalVES 2020/2021 04/07/2022 a 23/07/2022 e 
07/12/2022 a 16/12/2022

54193420/ 3 EdSoN BEZErra PoJo 2021/20022 14/07/2022 a 12/08/2022
57193757/ 1 EliZa dE SarGES aBrEU 2021/2022 04/07/2022 a 02/08/2022
57203213/ 2 ElVES MarcElo BarrETo PErEira 2021/2022 01/07/2022 a 30/07/2022

5938940/ 3 EMaNUEl lUcaS PErEira liMa 2021/2022 18/07/2022 a 01/08/2022 E 
05/12/2022 a 19/12/2022

51856011/ 2 Erica MoNTEiro aZEVEdo 2021/2022 11/07/2022 a 29/07/2022 e 
07/02/2023 a 17/02/2023

5888448/ 2 EriKa aliNNE caMPoS VEloSo 2021/2022 01/07/2022 a 10/07/2022 e 
13/10/2022 a 01/11/2022

57214856/ 1 ErNildo cESar da SilVa SErafiM 2021/2022 04/07/2022 a 02/08/2022
57213744/ 2 EVaNdra PriScilla SoUZa da SilVa VilacoErT 2021/2022 04/07/2022 a 02/08/2022
57235011/ 1 EVErToN BarroS diaS 2021/2022 04/07/2022 a 02/08/2022
57194148/ 1 faBio NoBrE BraZ 2021/2022 18/07/2022 a 16/08/2022

57214819/ 1 faBiola PErEira dE aZEVEdo 2021/2022 04/07/2022 a 15/07/2022  E 
17/01/2023 a 03/02/2023

57215354/ 1 fErNaNda coSTa MiraNda 2021/2022 04/07/2022 a 18/07/2022
5960956/ 1 fErNaNdo aNdradE dE oliVEira 2021/2022 26/07/2022 a 24/08/2022
32298/ 1 flaVio MacEdo dE aNdradE filHo 2021/2021 01/07/2022 a 30/07/2022

5927085/ 2 fraNciMarY da SilVa carNEiro 2020/2021 01/07/2022 a 30/07/2022
57215366/ 1 fraNcYlla MilHoMENS NoGUEira MaciEl 2020/2021 11/07/2022 a 09/08/2022
5955054/ 1 GaBriEl PalHETa coSTa 2021/2022 15/07/2022 a 13/08/2022
97571453/ 2 GEoVaN PaES dE SoUZa 2021/2022 04/07/2022 a 02/08/2022
5958309/ 1 GEraldo MaGElla TEiXEira 2021/2022 01/07/2022 a 30/07/2022

54189464/ 2 GlaUcio ilaN oliVEira PiNTo da SilVa TorrES 2021/2022 04/07/2022 a 02/08/2022

57176457/ 3 GlEiSSY JESUS caSTro 2021/2022 19/07/2022 a 17/08/2022

5949243/ 2 HEllEM criSTiNa TEiXEira rodriGUES 2021/2022 04/07/2022 a 02/08/2022

5960949/ 1 HUGo rodriGo coSTa MiraNda 2021/2022 19/07/2022 a 03/08/2022

5840503/ 3 iolENE frEiTaS dE aZEVEdo 2021/2022 04/07/2022 a 22/07/2022 e 
13/12/2022 a 23/12/2022

57175386/ 1 iSaBEllE rodriGUES dE carValHo    2019/2020    04/07/2022 a  02/08/2022
57214826/ 1 iVaN ModESTo MorEira JUNior 2021/2022 18/07/2022 a 16/08/2022
5926173/ 2 iVaNEidE da SilVa fUrTado 2021/2022 18/07/2022 a 18/08/20022
5753813/ 3 iVoNETE do Socorro riBEiro coSTa 2021/2022 04/07/2022 a 02/08/2022
57211462/ 2 iZaBElE dE araUJo carValHo 2020/2021 04/07/2022 a 02/08/2022

5914604/ 3 JaKEliNE da SilVa ViaNa 2021/2022 25/07/2022 a 08/08/2022 // 
02/01/2023 a 16/01/2023

5953092/ 1 JaNiNE dE SoUSa rodriGUES 2021/2022 18/07/2022 a 01/08/2022 E 
19/12/2022 a 02/01/2023

54182031/ 2 JaNira ladiSlaU BaTiSTa 2020/2021 18/07/22 a 01/08/2022
5654807/ 1 JESUS dE NaZarE cardoSo PalHETa 2020/2021 01/07/2022 a 30/07/2022
57215770/ 1 JoaNiSio cardoSo MESQUiTa 2021/2022 04/07/2022 a 02/08/2022
57202319/ 2 Joao MarcElo ViEira liMa 2020/2022 04/07/2022 a 02/08/2022
5654815/ 1 Joao MarTiNHo coNdE alEiXo 2021/2022 01/07/2022 a 30/07/2022
5931813/ 2 JocilEY rodriGUES dE SoUZa 2021/2022 04/07/2022 a 02/08/2022

57194272/ 1 JoElcio SoSiNHo caScaES 2021/2022 18/07/2022ª 01/08/2022 e 
02/01/2023 a 16/01/2023

7565239/ 2 JoSE alEXSaNdEr doS SaNToS Barra 2021/2022 29/07/2022 a 18/08/2022 E 
18/10/2022 a 01/11/2022

57193748/ 1 JoSE lUciaNo SaNToS rodriGUES 2021/2022 29/06/2022 a 13/07/2022 e 
02/01/2023 a 16/01/2023

57197215/ 1 JoSE lUiZ SoUZa rodriGUES 2021/2022 18/07/2022 a 16/08/2022
57214630/ 1 JoSE Maria E SoUZa NETo 2021/2022 04/07/2022 a 02/08/2022

366110/ 4 JoSE Moacir fErrEira riBEiro 2021/2022 01/07/2022 a 15/07/2022 // 
16/12/2022 a 30/12/2022

26832/ 1 JoSE VicENTE alVES dE SoUZa PaES 2021/2022 04/07/2022 a 02/08/2022
57215847/ 1 JoSE WillaME da coSTa MEdEiroS 2021/2022 04/07/2022 a 02/08/2022
8400806/ 1 JoSiElEN PENiN frEiTaS 2020/2021 15/07/2022 a 29/07/2022
5936224/ 2 JoSilENE do carMo MEScoUTo dE SoUZa 2021/2022 04/07/2022 a 02/08/2022
5929972/ 2 JoSiMar do NaSciMENTo PErEira 2020/2021 19/07/2022 a 17/08/2022
57216167/ 1 JoSiValdo dE liMa coUTiNHo 2021/2022 04/07/2022 a 02/08/2022
6403656/ 1 KEllY criSTiNa MoNTEiro dE SoUZa 2021/2022 11/07/2022 a 09/08/2022
5903144/ 2 KlEiToN dE araUJo MacEdo 2021/2022 04/07/2022 a 02/08/2022

23752/ 1 laHirE dilloN foNSEca dE fiGUEirEdo filHo 221/2022 04/07/2022 a 02/08/2022

5952147/ 1 lariSSa MarTiNS BarBoSa d aracE 2020/2021 04/07/2022 a 18/07/2022 E 
05/09/2022 a 19/09/2022

6403674/ 1 lariSSa MiKaEla SilVa SaNToS 2020/2021 05/07/2022 a 03/08/2022

5901157/ 1 lEoNardo NUNES frEiTaS 2019/2020 15/07/2022 a 13/08/2022
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5942372/ 2 lorENa fErrEira foNTES 2021/2022 05/07/2022 a 04/08/2022

5954907/ 1 lUciaNo MacHado doS SaNToS 2021/2022 14/07/2022 a 02/08/2022 e 
02/01/20223 a 11/01/2023

57175627/ 1 lUciENE MoTa dE lEao cHaVES 2020/2021 11/07/2022 a 25/07/2022 e  
02/01/2023 a 16/01/2023

57188913/ 2 lUciValdo Maia PoNTES 2021/2022 04/07/2022 a 02/08/2022
5960947/ 1 lUciVaNdo BarBoSa dE MoraES 2021/2022 20/07/2022 a 18/08/2022

5960948/ 1 lUcYaNa BarroS SaNToS 2021/2022 20/07/2022 a 30/08/2022 e 
09/12/2022 a  23/12/2022

54192803/ 3 lUcYaNa BaTiSTa dE oliVEira 2021/2022 04/07/2022 a 02/08/2022 e 
28/11/2022 a 08/12/2022

5946557/ 2 lUiZ flaVio MacEdo dE SoUZa 2021/2022 21/07/2022 a 19/08/2022
54181818/ 2 lUiZ GUilHErME SoUZa dE MENEZES 2019/2020 01/07/2022 a 30/07/2022
5951507/ 1 MaGNo alEXaNdrE coSTa VilHENa 2020/2021 01/07/2022 a 15/07/2022
5946261/ 1 Marcia dE liMa PorTEla 2021/2022 11/07/2022 a 09/08/2022
5865182/ 3 Marcio rodriGUES PiNHEiro 2021/2022 18/07/2022 a 16/08/2022
57174375/ 2 Marcio TadEU doS SaNToS BriTo 2020/2021 04/07/2022 a 02/08/2022
57214816/ 1 Marco aUrElio XaViEr dE oliVEira 2021/2022 04/07/2022 a 02/08/2022
5923751/ 2 MarcoS aNdrE PiMENTEl dE MacEdo 2020/2021 04/07/2022 a 02/08/2022
11851/ 1 MarcoS da crUZ rocHa 2021/2021 04/07/2022 a 02/08/2022

8400928/ 1 MarcoS ENoQUE lEiTE liMa 2020/2021 18/07/2022 a 16/08/2022
5933250/ 2 Maria aUXiliadora ViEira PiNHEiro 2021/2022 04/07/2022 a 02/08/2022

5943137/ 1 Maria dE loUrdES liMa 2020/2021 04/07/2022 a 02/08/2022

57197213/ 1 Maria dE NaZarE BENTES dE liMa 2021/2022 04/07/2022 a 02/08/2022
57175424/ 1 Marli da coNcEicao dE SoUSa BorGES 2020/2021 11/07/2022 a 09/08/2022
5955025/ 1 MarQUiVaNia alVES SaNToS 2021/2022 04/07/2022 a 02/08/2022
5840236/ 2 MarY aNNE MoNTEiro da GaMa 2021/2022 18/07/2022 a 16/08/2022

‘ MESSiaS aNToNio dE SoUZa rUfiNo 2020/2021 04/07/2022 a 02/08/2022
57194236/ 1 MicHEl roBSoN dE SoUZa NaZarE 2020/2021 01/07/2022 a 31/07/2022

57214902/ 1 Milca JorGE dE SoUZa doS aNJoS 2021/2022 04/07/2022 a 02/08/2022

5094550/ 1 Nadia oliVEira NaSciMENTo BriTo 2020/2021 18/07/2022 a 01/08/2022
57195655/ 1 Nadia rEGiNa oliVEira SaNToS 2021/2022 14/07/2022 a 12/08/2022

6045513/ 2 NaiMa MoNTEiro dE BriTo 2021/2022 26/07/2022 a 09/08/2022 e 
02/01/2023 a 16/01/2023

5954914/ 1 NaTalia riBEiro BaSS 2021/2022 20/07/2022 a 03/08/2022

6403555/ 1 NaTalia ViaNa riBEiro dE SaUZa6 2021/2022 20/06/2022 a 29/06/2022

55589525/ 7 Nilcia Maria MoNTEiro doS SaNToS 2021/20221 18/07/2021 a 16/08/2021

5954979/ 1 PaBlo fErNaNdES BoTElHo 2020/2021 18/07/2022 a 01/08/2022 e 
16/11/2022 a 30/11/2022

5574080/ 6 PaTricia do Socorro SilVa PorTal MariNHo 2021/2022 29/07/2022 a 12/08/2022

57205082/ 3 PaTricia dE oliVEira riBEiro 2021/2022 18/07/2022 a 01/08/2022 e 
20/02/2023 a 06/03/2023

26450/ 1 PaUlo cESar dE MElo 2020/2021 05/07/2022 a  03/08/2022

54196084/ 2 PEdro HENriQUE caSSEB Prado 2021/2022 04/07/2022 a 18/07/2022  e  
16/11/2022 a 30/11/2022

57175444/ 2 rafaEl liMa araUJo fErrEira 2020/2021 14/07/2022 a 12/08/2022

57215619/ 1 rafaEl MarTiNS da SilVa crUZ 2021/2022 18/07/2022 a 01/08/2022 e 
01/12/2022 a 15/12/20221

5901823/ 2 rafaEl MilHoMENS NoGUEira 2021/2022 04/07/2022 a 02/08/2022
3254305/ 1 raiMUNdo JorGE raiol 2021/2021 11/07/2022 a 09/08/2022
54194381/ 4 rEGiNaldo doS SaNToS rodriGUES 2020/2021 04/07/2022 a 02/08/2022
5840562/ 3 rENilda MEdEiroS BorGES dE coNdE 2021/2022 04/07/2022 a 02/08/2022
5959014/ 1 riTa dE caSSia corrEa dE oliVEira 2021/2022 11/07/2022 a 09/08/2022
57214824/ 1 riTa dE caSSia lEMoS dE aTHaYdE 2021/2022 15/07/2022 a 13/08/2022

57175644/ 1 roBErTa GoNcalVES PErEira iKEda 2020/2021 04/07/2022 a 15/07/2022 e  
26/12/2022 a 12/01/2023

55589551/ 2 rodolfo GadElHa dE SoUSa 2021/2022 18/07/2022 a 16/08/2022
5911161/ 4 roMUlo HENriQUE alVarada fErrEira 2021/2022 04/07/2022 a 02/08/2022
6045490/ 4 roSalia da PENHa rodriGUES MaUES 2021/2022 20/07/2022 a 18/08/2022
57175419/ 1 roSEMBErG SilVa dE SoUZa 2020/2021 04/07/2022 a 02/08/2022
57175855/ 1 rUiValdo rodriGUES da SilVa 2020/2021 04/07/2022 a 02/08/2022
8001335/ 4 SaMara BraSil HaGE aMaNaJaS PENa 2020/2021 04/07/2022 a 02/08/2022
55589527/ 5 SaNdra lUciENE loBo NaZarE 2021/2022 04/07/2022 a 02/08/2022
57175811/ 1 SHirlEY SoarES PraTa 2021/2022 11/07/2022 a 09/08/2022
5946516/ 1 SYlVio alVES BaTiSTa E SilVa 2021/2022 01/07/2022 a 30/07/2022

5888224/ 6 SilVia criSTiNa raiol da SilVa 2021/2022 25/06/2022 a 09/07/2022

5892200/ 2 TaSSia do Socorro SErra NUNES 2020/2021 14/07/2022 a 12/08/2022

5146518/ 1 TElMa lUcia MaTiaS dE araUJo 2020/2021 04/07/2022 a 02/08/2022

5955181/ 1 THalES dE SoUZa Garcia 2021/2022 04/07/2022 a 02/08/2022

5955018/ 1 THaYSSa criSTiNa SaNToS dE SoUSa 2021/2022 04/07/2022 a 02/08/2022

5913647/ 3 THiaGo JUScEliNo alVao da SilVa 2021/2022 20/07/2022 a 18/08/2022

5943170/ 1 VaGNEr SaNToS caETaNo 2021/2022 01/07/2022 a 30/07/2022
57192651/ 1 VicTor MaNfriNi corrEa BraGa 2021/2022 01/07/2022 a 30/07/2022
5955044/1 ViNiciUS MEdEiroS fErrEira 2021/2022 18/07/2022 a 16/08/2022
5894318/ 3 ViNiciUS SilVa da SilVa 2021/2022 04/07/2022 a 02/08/2022
57175255/ 1 ViViaNNE carla dE oliVEira GaMa PErEira 2020/2021 04/07/2022 a 13/07/2022
3253090/ 1 WalMir caNTUaria caSTro 2021/2022 04/07/2022 a 02/08/2022
5837715/ 3 WalTEr NaZarENo fErrEira SoarES 2021/2022 04/07/2022 a 02/08/2022
5934221/ 2 WENdEll VilHENa dE carValHo 2021/2022 19/07/2022 a 17/08/2022

BElÉM, 06  dE JUNHo dE 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
HUGo YUTaKa SUENaG

Protocolo: 810095

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 1142/2022 GaB-seMas
a diretora de Gestão administrativa e financeira, no uso das suas atribui-
ções que lhe são conferidas de acordo com as Portarias nº 420 de 05 de 
abril de 2021 e 421 de 05 de abril de 2021, publicadas no doE nº 34544 
do dia 07 de abril de 2021;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/578464 coMaM-SEMaS;
rESolVE:
i – Tornar sem efeito a PorTaria Nº 1024/2022 GaB-SEMaS de 20/05/2022, 
publicada no doE nº 34.992 do dia 02/06/2022, que concedeu diárias para 
os servidores citados na referida portaria.
Belém, 03 de junho de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lilia Márcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 809166

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 365 de 03 de JUNHo de 2022
dESiGNar a servidora alESSaNdra oliVEira dE oliVEira, matrícula n° 
5946903, ocupante do cargo de Secretário de diretoria, para responder 
pela Gerência de Pessoas – GEP, durante o impedimento legal da titular 
EdilaMar rodriGUES dE oliVEira rocHa, matrícula nº 8049351, no 
período de 06/06/2022 a 20/06/2022.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 809428

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
eXtrato do 6º terMo aditiVo ao coNtrato N° 110/2018

ParTES: idEflor-Bio E a EMPrESa PiMENTEl TUriSMo E a TraNSPorTES lTda.
oBJETo: Este instrumento tem por objeto a prorrogação contratual por 
mais 2 (dois) meses, para atender às necessidades do coNTraTaNTE.
JUSTIFICATIVA: Justifica-se o presente termo aditivo a consecução dos 
serviços de fretamento de embarcação para atender as demandas de fisca-
lizações da Gerência da região administrativa do Xingu (GrX).
ViGÊNcia: 05/06/2022 à 04/08/2022.
doTaÇÃo orÇaMENTária: PTrES: 8689; fonte: 0116 e 0316; Natureza 
de despesa: 33.90.33.
aSSiNaTUra: 03/06/2022.
cláUSUlaS MaNTidaS: as demais cláusulas e condições estabelecidas no 
contrato originário deste termo aditivo permanecem vigentes e inalteradas.
Karla lESSa BENGTSoN
Presidente do idEflor-Bio
coNTraTaNTE
WaNdErSoN cUNHa doS SaNToS
Pimentel Turismo e Transportes lTda
coNTraTada

Protocolo: 809514

aPostiLaMeNto
.

terMo de aPostiLaMeNto Nº 31/2022
o iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo florESTal E da BiodiVErSidadE 
do ESTado do Pará – idEflor-Bio, por meio da diretoria de Gestão 
administrativa e financeira – dGaf, e com fundamento no art. 65, § 8º, da 
lei federal nº 8.666/93, resolve apostilar a inclusão de fonte de recursos: 
0116 e 0316, para formalização das fontes nas quais foram executados os 
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pagamentos e para continuidade ao cumprimento dos pagamentos men-
sais do referido serviço do contrato administrativo n° 03/2019, celebrado 
entre este instituto e a Empresa EQUaTorial Pará diSTriBUidora dE 
ENErGia S.a., que tem por objeto a prestação de serviços públicos de 
fornecimento de energia elétrica pela concessionária, desde a captação 
até as ligações prediais de funcionamento das UNidadES coNSUMidoraS 
do iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo florESTal E da BiodiVErSida-
DE DO ESTADO DO PARÁ, conforme quantidade e localidades especificadas 
no Anexo I, e naquilo que não conflitar com os contratos regulados pela 
agência Nacional de Energia Elétrica – aNEEl.
Belém, 06 de junho de 2022.
Karla lESSa BENGTSoN
Presidente do idEflor-Bio

Protocolo: 809515
terMo de aPostiLaMeNto Nº 33/2022

o iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo florESTal E da BiodiVErSidadE 
do ESTado do Pará – idEflor-Bio, por meio da diretoria de Gestão 
administrativa e financeira – daf, e com fundamento no art. 65, § 8º, da 
lei federal nº 8.666/93, resolve apostilar a inclusão de fonte de recursos: 
0116 e 0316, para cumprimento das obrigações de pagamento dos servi-
ços contratados do contrato administrativo n° 21/2018, celebrado entre 
este iNSTiTUTo e a EMPrESa liMPar liMPEZa E coNSErVaÇÃo - EPP, 
que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação 
dos serviços de limpeza e higienização para a prestação de serviço continu-
ado de apoio administrativo para atender às necessidades deste coNTra-
TaNTE, em sua Unidade regional administrativa do araguaia - São Geraldo 
do Araguaia – Pará - conforme especificações e quantitativo constantes do 
Memorando 03/2018 - dGMUc, datado de 16 de janeiro de 2018.
Belém, 06 de junho de 2022.
Karla lESSa BENGTSoN
Presidente do idEflor-Bio

Protocolo: 809518
8º aPostiLaMeNto ao coNtrato de coNcessÃo FLorestaL 

da UMF iii coNJUNto de GLeBas MaMUrU-araPiUNs
Pela presente e com fulcro no § 8ºdo art. 65 da lei federal nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, e respectivas atualizações, o iNSTiTUTo dE dESEN-
VolViMENTo florESTal E da BiodiVErSidadE do ESTado do Pará 
– idEflor-Bio, entidade de direito público, constituída sob a forma de 
autarquia, nos termos da lei n° 6.963, de 16 de abril de 2007, com sede 
na av. João Paulo ii s/n – Parque ambiental do Utinga – Belém/Pa, ins-
crita no cNPJ sob o n° 08.780.663/0001-88, neste ato representado por 
sua Presidente, Karla lESSa BENGTSoN, brasileira, portadora do rG n° 
1444641, expedido pela SSP/Pa, cPf/Mf n° 381.572.922-04, designada 
pelo decreto s/n, publicado no diário Oficial do Estado de n° 33.783 de 17 
de janeiro de 2019, rEGiSTra que:
• ficam alterados os preços expressos no Contrato de Concessão, celebrado 
no dia 29 de setembro de 2011, com extrato publicado no Diário Oficial 
doEstado (doE) n° 32011 de 03 de outubro de 2011, com a empresa 
aMaZoNia florESTal lTda, inscrita no cNPJ sob o n° 513.417/0001-09, 
com endereço na rodovia Transamazônica km 01 – Vila Miritituba, cidade 
de itaituba/Pa, conforme cláusula 7ado contrato.
• os preços aqui apresentados ficam reajustados em 12.131480 % referen-
te ao iPca acumulado de Maio de 2021 a abril de 2022, Tabela 1;
Tabela 1 – reajuste do preço da madeira

Preço Único 
Minimo 

edital atu-
alizado 7º 
apostila-

mento

Preço Único 
contratual 
atualizado 

7º apostila-
mento (r$)

iPca 
05/2021 a 
04/2022

Preço Mi-
nimo edital 
atualizado 

8º apostila-
mento (r$)

Preço 
contratual 
atualizado 

8º apostila-
mento (r$)

Volume 
(m³/ha)

Valor do 
contrato 

atualizado 
(r$)1

valor da 
garantia2

55,14 97,20 1,1213148 61,83 108,99 69.786,41 7.606.020,83 3.803.010,42

Notas:1 Somatório do preço atualizado vezes o volume ajustado.
2correspondente a 50% do valor do contrato atualizado.
• o valor atualizado da garantia para ajuste a contar a partir de 01/06/2022, 
será de r$ 3.803.010,42 (três milhões e oitocentos e três mil e dez reais e 
quarenta e dois centavos), Tabela 1;
• o Valor anual estimado do Contrato (Cláusula 30) fica alterado para R$ 
7.606.020,83 (sete milhões e seiscentos e seis mil e vinte reais e oitenta 
e três centavos), Tabela 1;
• o Preço Único Mínimo do Edital, fica reajustado em 12,131480% referen-
te ao iPca acumulado de Maio de 2021 a abril de 2022, Tabela 1;
• o preço do Material Lenhoso Residual de Exploração, conforme Subcláu-
sula 4.3, fica alterado R$ 8,88 (oito reais e oitenta e oito centavos) o 
estéreo (st), Tabela 2;
Tabela 2 – Preço do material lenhoso residual. Vol (st.)

Valor 
con-

tratual 
(r$)

Valor 
atuali-
zado 1º 
aposti-
lamento 

(r$)

Valor 
atualizado 
2º apos-
tilamento 

(r$)

Valor 
atuali-
zado 3º 
aposti-
lamento 

(r$)

Valor atu-
alizado 4º 

apostilamen-
to (r$)

Valor 
atuali-
zado 5º 
aposti-
lamento 

(r$)

Valor 
atuali-
zado 6º 
aposti-
lamento 

(r$)

Valor 
atuali-
zado 7º 
aposti-
lamento 

(r$)

iPca 
05/2021 a 
04/2022

Valor 
atuali-
zado 8º 
apos-
tila-

mento 
(r$)

5,00 5,57 6,32 6,61 6,88 7,07 7,42 7,92 1,1213148 8,88

• o valor do Investimento Social (R$/ha/ano) do Indicador A2, previsto no 
Anexo 8 do Contrato,fica alterado para R$/ha/ano 3,17 (três reais e dezes-
sete centavos), Tabela 3.
Tabela 3 – Valor do investimento social. (r$/hectare/ano)

Valor 
con-

tratual 
(r$)

Valor 
atualizado 
1º apos-
tilamento 

(r$)

Valor 
atualizado 
2º apos-
tilamento 

(r$)³

Valor 
atualizado 
3º apos-
tilamento 

(r$)

Valor 
atualizado 
4º apos-
tilamento 

(r$)

Valor 
atualizado 
5º apos-
tilamento 

(r$)

Valor 
atualizado 
6º apos-
tilamento 

(r$)

Valor 
atualizado 
7º apos-
tilamento 

(r$)

iPca 
05/2021 

a 
04/2022

Valor 
atuali-
zado 8º 
aposti-
lamento 

(r$)

2,00 2,23 2,53 2,65 2,75 2,83 2,97 3,17 1,1213148 3,55

Todas as alterações objeto de registro neste instrumento encontram-se em 
conformidade com o procedimento de reajuste de preço constante no con-
trato e nas instruções Normativas n° 002/16 e 001/2015 (idEflor-Bio).
Belém,  06  de junho de 2022
Karla lESSa BENGTSoN
Presidente

Protocolo: 809986

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 274 de 05 de Maio de 2022
fundamento legal: conforme o processo nº 2022/506869 e art. 145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: realizar atividades administrativas inerentes a gestão do Mosai-
co (GrTUc), fiscalização ambiental nos municípios que abrangem o Mo-
saico do lago de Tucuruí e atividades técnico-administrativas inerentes a 
gestão na sede administrativa do idEflorBio, em Belém
origem: Marabá-Pa
destino: Novo repartimento, Breu Branco, Goianésia do Pará, Jacundá, 
Nova ipixuna, itupiranga, Tucuruí e Belém-Pa
Período: 09/05 a 04/06/2022 -  26,5 (vinte e seis e meia) diárias
Servidor: Mariana Bogéa de Souza - 5905131 - Gerente
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 809602
Portaria Nº. 305 de 16 de Maio de 2022

i - autorizar o deslocamento do servidor conforme abaixo, para os municí-
pios de oriximiná e Santarém-Pa, de 23/05 a 06/06/2022:

servidor objetivo

Joel lima Barbosa dos Passos, matrícula nº 8001272, 
ocupante do cargo de Técnico em Gestão ambiental.

fiscalização e monitoramento na Base do idEflor-Bio na co-
munidade de  Jaramacaru – floTa do Trombetas, e no entorno 

da Unidade, controlar a entrada dos extrativistas na floTa, 
com apoio da Polícia Militar do Pará.

ii - conceder 14,5 (catorze e meia) diárias, conforme o processo nº 
2022/571923 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
fErNaNda caridadE fErrEira da GaMa
PrESidENTE do idEflor-Bio, EM EXErcÍcio.

Protocolo: 809593
Portaria Nº. 360 de 03 de JUNHo de 2022

i - autorizar o deslocamento da servidora conforme abaixo, para os mu-
nicípios de Tucuruí, Novo repartimento, Breu Branco, Goianésia do Pará, 
Jacundá, Nova ipixuna, Marabá, itupiranga e São Geraldo do araguaia-Pa, 
de 31/05 a 09/06/2022:

servidor objetivo

Jossandra carvalho da rocha Pinheiro, matrícula nº 
55585772, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de 

Pesca e aquicultura.

realizar atividades técnica-administrativas inerentes à gestão 
ambiental do Mosaico lago de Tucuruí, educação ambiental e 
intercâmbio técnico na região de São  Geraldo do araguaia.

ii - conceder 9,5 (nove e meia) diárias, a servidora acima, conforme o pro-
cesso nº 2022/653750 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 359 de 03 de JUNHo de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de Portel-Pa, de 06 a 15/06/2022:

servidor objetivo

daniel da costa francez, matrícula nº 57204718, 
ocupante do cargo de Técnico em Gestão ambiental. Promover cursos de criação de abelhas nativas para agricultores 

familiares dos PEaEX’s acangatá/alto camarapí e Jacaré-Puru, 
em Portel.Tatiana castro de assis, matrícula nº 5868408, ocu-

pante do cargo fEa/Engenheira agrônoma.

ii - conceder 9,5 (nove e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2022/659795 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 809551
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FÉrias
.

Portaria Nº. 357 de 02 de JUNHo de 2022
art.1º - conceder o fracionamento das férias regulamentares às servidoras abaixo:

Nome Matrícula Período aquisitivo 1º Período  de 
Gozo

2º Período de 
Gozo

aNdrEia daNTaS coSTa 57215340 19/03/2021 a 
18/03/2022

04/07/2022 a 
18/07/2022

01/08/2022 a 
15/08/2022

daNiEllE criSTiNa GoNZaGa corrEa 57202238 13/08/2020 a 
12/08/2021 - 18/07/2022 a 

01/08/2022

Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 356 de 02 de JUNHo de 2022
art.1º conceder, 30 (trinta) dias consecutivos de férias regulamentares aos 
servidores abaixo:

Nome Matrícula Período aquisitivo Período de Gozo
alBErT iVY liMa PErEira 57213092 09/03/2021 a 08/03/2022 04/07/2022 a 02/08/2022

aNToNio lUiZ PErEira caMPoS 54190874 02/07/2021 a 01/07/2022 02/07/2022 a 31/07/2022
clEBErSoN da SilVa SaloMao 57204725 22/09/2020 a 21/09/2021 01/07/2022 a 30/07/2022

fErNaNda caridadE fErrEira da GaMa 5946588 03/02/2021 a 02/02/2022 01/07/2022 a 30/07/2022
GiZElE lUciaNa caBral raMoS 5957611 16/11/2020 a 15/11/2021 04/07/2022 a 02/08/2022
JocilETE dE alMEida riBEiro 57175480 06/11/2020 a 05/11/2021 04/07/2022 a 02/08/2022

roSaNGEla  aNdradE PiNHEiro 51855848 27/12/2020 a 26/12/2021 04/07/2022 a 02/08/2022
rUBENS dE aQUiNo oliVEira 57198137 30/06/2021 a 29/06/2022 11/07/2022 a 09/08/2022

WaldEMar ViaNa dE aNdradE JUNior 550890 15/05/2021 a 14/05/2022 18/07/2022 a 16/08/2022

Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 809392

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº. 355 de 02 de JUNHo de 2022
art. 1º - alterar o período de férias da servidora Edilamar rodrigues de 
oliveira rocha, matrícula nº 8049351, referente ao período aquisitivo de 
01/04/2020 a 31/03/2021, publicado no doE nº 34.961 de 06/05/2022. 
com a alteração, passarão a ser gozadas em duas etapas, sendo o primeiro 
período de 06/06/2022 a 20/062022 (15 dias corridos), e o segundo perí-
odo de 04/07/2022 a 18/07/2022 (15 dias corridos).
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 809393

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 354 de 02 de JUNHo de 2022
art. 1º - Tornar sem efeito, a PorTaria Nº 167 de 22/03/2022, publicada 
no Diário Oficial do Estado do Pará nº 34.905 de 24/03/2022, que concedeu 
30 (trinta) dias de licença Prêmio a servidora ana claudia chaves Simoneti, 
matrícula n° 5885078, ocupante do cargo de Técnico em administração e 
finanças, no período de 28/03/2022 a 26/04/2022.
art. 2º - a presente Portaria retroagirá seus efeitos na data de sua publicação.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 809394

.

.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 019/2022-seGUP/Pa
a Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social comunica que 
realizará licitação na Modalidade PrEGÃo, na forma ElETrÔNica, do tipo 
MENor PrEÇo pelo critério de julgamento MENor PrEÇo Por iTEM, modo 
de disputa aBErTo.
oBJETo: aquisição de 1.250m² (um mil duzentos e cinquenta) metros 
quadrados de rede de proteção, visando garantir a segurança das aerona-
ves do Grupamento aéreo de Segurança Pública e defesa Social do Pará 
contra queda de objetos, conforme especificações constantes no Termo de 
referência, anexo i do edital.
daTa da aBErTUra: 21/06/2022.
HORA DA ABERTURA: 09:00 h (Horário Oficial de Brasília-DF)
ENdErEÇo ElETrÔNico: https://www.gov.br/compras/pt-br  (UaSG: 925801)
oBS: o presente Edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico ht-
tps://www.gov.br/compras/pt-br  ou www.compraspara.pa.gov.br
Belém(Pa), 06 de junho de 2022
luciana cunha da Silva
cPl/SEGUP

Protocolo: 809477

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº898/2022-saGa
BeLÉM, 03 de JUNHo de 2022

coNSidEraNdo: o Processo nº 2022/519991, e  Mem. Nº 121/2022-di-
PrEV, de 29.04.2022.
coNSidEraNdo:  PorTaria Nº 851/2022-SaGa, de 27.05.2022, publicada 
no doE nº 34.988, de 31.05.2022, que concedeu 30 (trinta) dias de 
férias regulamentares à servidora lUciara criSTiNa cardoSo dE 
MoraES, coordenador articulação Social, Mf 54187308/6, 2021/2022, no 
período de 01.07 a 30.07.2022.
r E S o l V E:
designar a servidora BrUNa ValÉria GEMaQUE QUEiroZ, Gerente de ar-
ticulação interinstitucional, Mf 6045670/5, para responder pelo cargo de 
coordenador articulação Social, no referido período.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 809482

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 872/2022 - saGa, PUBLicada 
eM doe Nº 34.996, PUBLicada eM 06.06.2022

oNde LÊ: SErVidor(ES): SGT PM EiMar corrÊa doS SaNToS JÚNior, 
Mf: 5720054-1
Leia-se: SErVidor(ES): SGT PM EiMar corrÊa doS SaNToS JÚNior, 
Mf: 57200054-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 809632

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 015/2022-seGUP/Pa
a Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social comunica que 
realizará licitação na Modalidade PrEGÃo, na forma ElETrÔNica, do tipo 
MENor PrEÇo pelo critério de julgamento MENor PrEÇo Por iTEM, modo 
de disputa aBErTo.
oBJETo: aquisição de computadores, para atualização e modernização do 
Parque computacional da Polícia civil do Estado do Pará, com garantia on-
site, com recurso oriundo do Convênio nº 921532/2021 firmados entre a 
SEGUP/PA e SEGEN- MJ, de acordo com as condições e especificações do 
Termo de referência, anexo i do edital.
daTa da aBErTUra: 21/06/2022.
HORA DA ABERTURA: 09:00 h (Horário Oficial de Brasília-DF)
ENdErEÇo ElETrÔNico: https://www.gov.br/compras/pt-br  (UaSG: 925801)
oBS: o presente Edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico ht-
tps://www.gov.br/compras/pt-br  ou www.compraspara.pa.gov.br
Belém(Pa), 06 de junho de 2022.
luciana cunha da Silva
Presidente cPl SEGUP

Protocolo: 809420

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de MoViMeNtaÇÃo de BeNs MÓVeis
Nº 2022/13 daTa: 06/06/2022
oriGEM: fiSP dESTiNo: cBM
descrição: BoTE iNfláVEl, EM fiBra dE Vidro PoliESTEr, 30HP, 6PS, 
3,6X2,80M
rP: 67630 a 67633, referente ao contrato nº 20/2021.
ViNiciUS PiNHEiro carValHo - dirETor ordENador do fiSP/SEGUP
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - coMaNdaNTE GEral do cBMPa

Protocolo: 809440
..

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria de sUBstitUiÇÃo de FiscaL Nº 113/2022 – ccc: No-
MEar o 1º TEN QoPM rG 34897 adaM rafaEl MaGalHÃES carValHo, 
em substituição ao caP QoPM rG 35244 diEGo SaNToS WaNZEllEr, 
como fiscal do Contrato Administrativo nº 022/2021 – CCC/ PMPA, ce-
lebrado entre a PMPa e a Empresa claro BraSil S/a; cujo objeto é a 
“assinatura mensal de 05 linhas de dados com franquia mínima de 20 
GB e sim cards”; MaNTEr o cB PM rG 37616 dioGo NoGUEira alVES, 
como fiscal interino do Contrato Administrativo nº 022/2021; Registre-se, 
Publique-se; Belém/Pa, 06 de Junho de 2022; ricardo do NaSciMENTo 
raMoS; TEN cEl QoPM rG 29213;chefe do centro de compras e contra-
tos da PMPa.

Protocolo: 809521
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Portaria de sUBstitUiÇÃo de FiscaL Nº 114/2022 – ccc: No-
MEar o 1º TEN QoPM rG 34897 adaM rafaEl MaGalHÃES carValHo, 
em substituição ao caP QoPM rG 35244 diEGo SaNToS WaNZEllEr, 
como fiscal do Contrato Administrativo nº 674/2018 – CCC/ PMPA, celebra-
do entre a PMPa e a Empresa de Tecnologia da informação e comunicação 
do Estado do Pará – ProdEPa; cujo objeto é o “fornecimento de serviço 
de internet e link de dados (rádio e fibra ótica) através de rede de comuni-
cação do estado, licença de uso de sistemas globais (siafem e simas), bem 
como manter os ip’s válidos na internet através da nat”; MaNTEr o Sd PM 
RG 41219 PAULO FELIPE PEREIRA DE SOUZA, como fiscal interino do Con-
trato administrativo nº 674/2018; registre-se, Publique-se; Belém/Pa, 06 
de Junho de 2022; ricardo do NaSciMENTo raMoS; TEN cEl QoPM rG 
29213;chefe do centro de compras e contratos da PMPa.

Protocolo: 809559
Portaria Nº 023/2022 – eP/PMPa - NoMEar o MaJ QoPM rG 31149 
aNToNio carloS SilVa dE SoUSa, para exercer a função de fiScal do 
Primeiro Termo aditivo ao contrato administrativo 115/2021-ccc/PMPa. 
oBJETo: “aquisição de MÓVEiS e aparelhos para equipar os imóveis da 
PMPa”, com recursos oriundos de Emenda Parlamentar P.i. 21dEMP00510. 
Partes: PMPa e 2TlB coMÉrcio E SErViÇo lTda. Belém/Pa, 06/06/2022; 
JEaNdErSoN da SilVa SaraiVa – TEN cEl QoPM - chefe do EP/PMPa.

Protocolo: 809969
Portaria Nº 024/2022 – eP/PMPa - NoMEar o MaJ QoPM rG 31149 
aNToNio carloS SilVa dE SoUSa, para exercer a função de fiScal do 
Primeiro Termo aditivo ao contrato administrativo 004/2022-ccc/PMPa. 
oBJETo: “aquisição de MÓVEiS e aparelhos para equipar os imóveis da 
PMPa”, com recursos oriundos de Emenda Parlamentar P.i. 21dEMP00510. 
Partes: PMPa e aracUÃ coMÉrcio dE MÓVEiS EirEli. Belém/Pa, 
06/06/2022; JEaNdErSoN da SilVa SaraiVa – TEN cEl QoPM - chefe 
do EP/PMPa.

Protocolo: 809972
Portaria Nº 022/2022 – eP/PMPa - NoMEar o MaJ QoPM rG 35499 
SErGio SarMENTo dE oliVEira, para exercer a função de fiScal do 
contrato administrativo 003/2022-EP/PMPa. oBJETo: “aquisição de 
aParElHoS dE ar coNdicioNado para atender as demandas da PMPa”, 
com recursos oriundos do Termo de Execução descentralizada nº 02/2020, 
firmado entre a PMPA e o DETRAN. Partes: PMPA e R. FIGUEIRÓ PEREIRA 
& cia lTda-EPP, Belém/Pa, 06/06/2022; JEaNdErSoN da SilVa SaraiVa 
– TEN cEl QoPM - chefe do EP/PMPa.

Protocolo: 809963
Portaria Nº 021/2022 – eP/PMPa - NoMEar o 1º TEN QoPM rG 
34897 adaM rafaEl MaGalHaES carValHo, para exercer a função de 
fiScal do contrato administrativo 002/2022-EP/PMPa. oBJETo: “aquisição 
de computadores NoTEBooK para atender as demandas da PMPa”, com 
recursos oriundos do Termo de Execução descentralizada nº 001/2022, 
firmado entre a PMPA e o MPPA. Partes: PMPA e DRIVE A INFORMÁTICA 
lTda, Belém/Pa, 06/06/2022; JEaNdErSoN da SilVa SaraiVa – TEN cEl 
QoPM - chefe do EP/PMPa.

Protocolo: 809954
Portaria Nº 020/2022 – eP/PMPa – Nomeação de comissão de 
fiscalização do Contrato Administrativo nº 001/2022-EP/PMPA. COMISSÃO 
NoMEada: 1º TEN QoPM rG 39220 Mario JorGE NaSciMENTo 
MarQUES, cB PM rG 37077 EMErSoN SidNEY PiNTo lEÃo e cB PM 
rG 38142 PaTricia foNSEca PiNHEiro aMoraS. oBJETo: “aquisição 
de computadores dESKToP para atender as demandas da PMPa”, com 
recursos oriundos do Termo de Execução descentralizada nº 001/2022, 
firmado entre a PMPA e o MPPA. Partes: PMPA e DELL COMPUTADORES DO 
BraSil lTda, Belém/Pa, 06/06/2022; JEaNdErSoN da SilVa SaraiVa – 
TEN cEl QoPM - chefe do EP/PMPa.

Protocolo: 809948

errata
.

errata da Portaria Nº 2197/22/di/dF, contida no doE nº 34.978 
do dia 23/05/2022; onde Lê-se: Servidores: TEN PM adler Pinheiro 
Braga; cPf: 005.016.692-13; Valor: r$ 987,77. SGT PM Pedro Menezes 
Silva filho; cPf: 689.887.372-53; Valor: r$923,16. SGT PM Gilson debrito 
oliveira; cPf: 683.767.312-20; Valor: r$ 923,16. SGT PM fernando furtado 
Tavares; cPf: 658.814.782-15; Valor: r$ 923,16. cB PM robnilson Barbosa 
Brito; cPf: 014.482.034-06; Valor: r$ 886,20. cB PM John anderson 
Melo da Silva; cPf: 805.925.702-15; Valor: r$886,20. Sd PM francisco 
Machado da Silva Neto; cPf: 009.629.313- 65; Valor: r$ 1.501,64. TEN 
PM Patrick anderson Bahia Vieira da Silva; cPf: 982.595.202-49; Valor: r$ 
1.501,64. TEN PM allan Thyago Santos Nascimento; cPf: 926.363.572-20; 
Valor: r$ 1.501,64. TEN PM cleone Messias Brito; cPf: 914.908.042-34; 
Valor: r$ 886,20. Leia-se: Servidores: TEN PM adler Pinheiro Braga; cPf: 
005.016.692-13; Valor: r$ 987,77. SGT PM Pedro Menezes Silva filho; cPf: 
689.887.372-53; Valor: r$ 923,16. SGT PM Gilson de Brito oliveira; cPf: 
683.767.312-20; Valor: r$ 923,16. SGT PM fernando furtado Tavares; 
cPf: 658.814.782-15; Valor: r$ 923,16. cB PM robnilson Barbosa Brito; 
cPf: 014.482.034-06; Valor: r$ 886,20. cB PM John anderson Melo da 
Silva cPf: 805.925.702-15; Valor: r$ 886,20. Sd PM cleone Messias 
Brito; cPf: 914.908.042-34; Valor: r$ 886,20. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.

Protocolo: 810006

terMo aditiVo a coNtrato
8º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº.  004/2017-ccc/PMPa;  EXErcÍcio: 2022; oBJETo: o pre-
sente Termo aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência do con-
trato administrativo nº 004/2017-dal/PMPa, por mais 2 (dois) meses, a 
contar do dia 01 de Junho de 2022, valor global em r$ 6.707.587,42 (seis 

milhões, setecentos e sete mil, quinhentos e oitenta e sete reais e quarenta 
e dois centavos). data da assinatura: 01/06/2022. Vigência: 01/06/2022 
a 01/08/2022; a despesa com este termo aditivo ocorrerá da seguinte 
forma: Programa: 1297 – Manutenção da Gestão; ação: 4668 – abasteci-
mento de Unidades Móveis do Estado; Natureza da despesa:3.3.90.30.01– 
Material de Consumo = Combustíveis e Lubrificantes Automotivos; Plano 
interno: 4120004668c; fonte do recurso: 0101 (recursos Próprios); Em-
presa: TicKET loG-SolUÇÕES HdfGT S/a; cNPJ nº 03.506.307/0001-57; 
ordENador: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 
18044; comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 809975

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de editaL
Pregão eletrônico nº 012/2022 – cPL/PMPa. Órgão: PolÍcia Mili-
Tar do Pará. objeto: “Escolha da proposta mais vantajosa para a aqui-
sição de PAINÉIS DE MENSAGEM VARIÁVEL MÓVEL, a fim de ser utilizado 
pela Polícia Militar do Estado do Pará, conforme quantidades, especifica-
ções e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.
data e hora de abertura: 20/06/2022, às 10h00 (horário de Brasília). lo-
cal: www.gov.br/compras. informações: (91) 98421-0841. Edital se en-
contra disponível nos sites: www.compraspara.pa.gov.br e www.gov.br/
compras . Belém-Pa, 06 de junho de 2022. iZaBEl criSTiNa cardoSo 
coSTa MoNTEiro – MaJ QoPM rG 35518 - PrEGoEira

Protocolo: 809643
aViso de editaL

Pregão eletrônico nº 13/2022 – cPL/PMPa. Órgão: PolÍcia MiliTar 
do Pará. objeto: “Escolha da proposta para registro de preços para futura 
e eventual aquisição de medicamentos de uso geral, insumos e correla-
tos pelo corpo Militar de Saúde da Polícia Militar do Pará para atender as 
necessidades, Hospital Militar do Estado (HME) , conforme quantidades, 
especificações e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. data 
e hora de abertura: 20/06/2022, às 09h00 (horário de Brasília). local: 
www.gov.br/compras. informações: (91) 98421-0841. Edital se encontra 
disponível nos sites: www.compraspara.pa.gov.br e www.gov.br/compras. 
Belém-Pa, 06 de junho de 2022. JacQUEliNE da TriNdadE SaNTiaGo - 
MaJ QoPM rG 35.498 – PrEGoEira

Protocolo: 809890

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 002/2022 - secFMc/ ccc/QcG/PMPa
oBJETo: locação de imóvel para abrigar a sede da 29º ciPM, no município 
de Óbidos/Pa; Valor: r$48.000,00 (quarenta e oito mil reais) por doze 
meses; daTa da diSPENSa dE liciTaÇÃo: 06 de junho de 2022; Pro-
PriETário do iMÓVEl: Jorge ary de almeida ferreira, cPf: 148.116.422-
87; JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044; co-
mandante Geral da PMPa.

Protocolo: 809993

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 002/2022
o comandante Geral da Polícia Militar do Pará, no exercício das atribuições 
previstas no artigo 8º, inciso Viii, da lei complementar Estadual nº053/06 
c/c o artigo 26 da lei nº 8.666/1993, considerando os termos do processo 
de locação de imóvel com dispensa de licitação Nº 002/2022 –SEcfMc/ 
ccc/QcG/PMPa, rESolVE: 1. raTificar, nos termos do artigo 24, inc. X, 
da lei 8.666/1993, a locação do imóvel de propriedade do Jorge ary de 
almeida ferreira, brasileiro, rG 2087937-SSP/Pa, cPf: 148.116.422-87, 
situado na rua almirante Barros, Nº 428, Bairro centro, no município de 
Óbidos/Pa, o aluguel mensal é de r$ 4.000,00 (quatro mil reais), perfa-
zendo o valor total de r$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), procedente 
do orçamento do Estado do Pará para o corrente exercício, nos termos da 
correspondente lei orçamentária anual; para abrigar a sede da 29º ciPM, 
no município de Óbidos/Pa; 2.aUToriZar, a realização do empenho, da 
referida despesa; 3. dETErMiNar, a publicação deste despacho no prazo 
estabelecido por intermédio do artigo 26 da lei nº 8.666/1993; 4. dEVol-
VER, o processo ao Centro de Compras e Contratos, a fim de que sejam 
providenciadas as assinaturas do contrato e expedição da respectiva nota 
de empenho; registre-se, publique-se, e cumpra-se; Belém-Pa, 06 de Ju-
nho de 2022; JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 
18044; comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 810030

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 034/2022/
cPL/PMPa

Pae 2022/603207
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia MiliTar do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
nº 05.054.994/0001-42, e a contratada, orZil coNSUlToria E TrEiNa-
MENTo lTda, inscrita sob o cNPJ nº 21.545.863/0001-14.
do oBJETo: contratação de pessoa jurídica com notória especialização na 
realização do “curso - ElaBoraÇÃo E aNáliSE dE ProJEToS E PlaNo 
dE TraBalHo.”.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, ii c/c o art. 
13, Vi, da lei nº 8.666/93, considerando a natureza singular dos serviços 
que serão prestados.
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Valor ESTiMado: r$ 2.472,30 (dois mil quatrocentos e dois reais e trinta 
centavos).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: Programa: 1502 – Segurança Pública; ação 
(projeto/atividade): 8832 - capacitação dos agentes de segurança pública; 
Elemento de despesa: 3.3.90.39.22 – Exposições, congressos e confe-
rência; Plano interno: 1050008832c; fonte de recurso: 0106 e/ou 0306 
(recursos Provenientes de Transferência - convênios e outros).
ordENador rESPoNSáVEl: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – 
cEl PM, coMaNdaNTE – GEral da PMPa
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 06 de junho de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 809887

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Comandante - Geral da PMPA resolve ratificar o Termo de Inexigibilida-
de de licitação nº 034/2022/cPl/PMPa, PaE nº 2022/603207, visando à 
contratação de pessoa jurídica com notória especialização na realização do 
“curso - ElaBoraÇÃo E aNáliSE dE ProJEToS E PlaNo dE TraBalHo.”.
Valor: r$ 2.472,30 (dois mil quatrocentos e dois reais e trinta centavos).
Belém - Pa, 06 de junho de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 809914

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de Portarias de coNcessÃo
Portaria Nº 638/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido fraNciSco dE 
aSSiS GalHardo do ValE, TEN cEl PM, Mf: 5817978/1, do efetivo do 
(a) 5° BPM: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 3.000,00; Elemento de despesa: 33.90.39 – SErV. TErc 
PESS JUridica – fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 639/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido fraNciSco dE 
aSSiS GalHardo do ValE, TEN cEl PM, Mf: 5817978/1, do efetivo 
do (a) 5° BPM: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 
(quinze) dias; Valor: r$ 800,00; Elemento de despesa: 33.90.39 – SErV. 
TErc PESS JUridica – fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 640/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido rENaTo da SilVa 
rodriGUES, caP PM, Mf: 571892561, do efetivo do (a) dGP: 60(sessenta) 
dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 2.500,00; 
Elemento de despesa: 33.90.39 – SErV. TErc PESS JUridica – fonte 
de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto 
Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 641/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido JoSÉ fErNaNdES 
alVES dE liMa NETo, TEN cEl PM, Mf: 5817650/1, do efetivo do (a) fiscal 
administrativo do QcG: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 
15 (quinze) dias; Valor: r$ 1.740,00; Elemento de despesa: 33.90.39 – 
SErV. TErc PESS JUridica – fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador 
de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM

Protocolo: 810064

.

.

diÁria
.

Portaria Nº1061/21/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Paragominas 
-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 14 a 15/03/2021; Quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 01 de pousada; Servidor: cB PM João raimundo alves 
Sampaio; cPf: 952.986.572-49; Valor: r$ 379,80. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 809535
Portaria Nº 2401/22/di/dF – objetivo: Participar do curso 
monitor de equitação; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: rio de Janeiro-rJ; Período: 05/06 a 
05/07/2022; Quantidade de diárias: 30 de alimentação; 30 de pousada 
e 30 indenizações de transporte; Servidores: SGT PM ronaldo Pinheiro 
Moura; cPf: 679.147.562-53 ; Valor: r$ 14.401,20. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 809968

.

.

oUtras MatÉrias
.

acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica N° 008/2022 – PMPa/Pref. de 
Novo repartimento/Pa. oBJETo: “constitui objeto do presente acordo 
de cooperação Técnica a orientação e a capacitação dos estudantes da Edu-
cação infantil, 5º e 7º ano do ensino fundamental da rede municipal de ensino 
de Novo repartimento/Pa nas questões referentes ao enfrentamento primário 
ao uso de drogas por meio da metodologia do Programa Educacional de re-
sistência as drogas e à Violência - ProErd.” aSSiNaTUra: 06/06/2022. Vi-
GÊNcia: 06/06/2022 à 05/06/2024. ParTES: PolÍcia MiliTar do ESTado 
do Pará - cEl QoPM JoSÉ dÍlSoN MElo dE SoUZa JÚNior – comandante 
Geral da PMPa; PrEfEiTUra MUNiciPal dE NoVo rEParTiMENTo - Valdir 
lEMES MacHado – Prefeito de Novo repartimento/Pa.

Protocolo: 810024

torNar seM eFeito a ratiFicaÇÃo reFereNte ao terMo de 
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 034/2022/cPL/PMPa, publi-
cada no Diário Oficial do Estado nº 34.996 de 06/06/2022, página 78, 
protocolo 808745.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 06 de junho de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 809864
..

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

ata de credeNciaMeNto n.º 01/2022 – FasPM - credenciamento, 
análise de Habilitação, Propostas e adjudicação de pessoas físicas ou jurídicas.
No sexto dia do mês de junho do ano de 2022, às 09h00 na sala da 
cPl-faSPM, localizado a Trav. Nove de janeiro, nº 2.600 esquina com 
Avenida Fernando Guilhon, Bairro da Cremação, fizeram-se presentes 
os membros da comissão Especial de credenciamento, nomeados pela 
PorTaria Nº 009/2022-SEc/faSPM, para conduzir a SESSÃo, referente 
ao credenciamento nº 002/2022, cujo objeto é a contratação de pessoas 
físicas e jurídicas para a aquisição de SErViÇoS dE diVErSoS SEGMENToS, 
atendendo a região Metropolitana e os demais municípios do estado do 
Pará através dos polos credenciados, destinadas complementarmente aos 
contribuintes e dependentes do faSPM, de acordo com as condições do 
Edital de credenciamento. o presidente da comissão Especial caP QoaPM 
r/r rG 9236 MaUro liMa aMaral, presidiu a sessão, procedendo-
se inicialmente a abertura dos envelopes contendo a documentação de 
habilitação das pessoas com personalidade Jurídica. Que apresentaram 
os devidos elementos necessários à participação no certame conforme 
exigências contidas no Edital, as seguintes empresas passam a ser 
denominadas de credenciadas:
PESSoa JUrÍdica
-UBiraJara roSSES do NaSciMENTo JUNHior
cNPJ: 33.989.565/0001-00
após minuciosa análise nos documentos da credenciada a comissão Espe-
cial, observou que as documentações de habilitação estão em conformida-
de com os aspectos que são apontados no art. 27 da lei 8.666/93, com-
preendendo condições alusivas à habilitação jurídica, regularidade fiscal, 
qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e proposta finan-
ceira; portanto, a comissão decidiu por habilitar a empresa acima citada.
-MiZaEl frEiTaS coNÇalVES.
cNPJ: 14.130.333/0001- 40
após minuciosa análise nos documentos da credenciada a comissão Espe-
cial, observou que as documentações de habilitação estão em conformida-
de com os aspectos que são apontados no art. 27 da lei 8.666/93, com-
preendendo condições alusivas à habilitação jurídica, regularidade fiscal, 
qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e proposta finan-
ceira; portanto, a comissão decidiu por habilitar a empresa acima citada.
-GTEc coMErcio E SErViÇoS EirEli
cNPJ: 12.197.100/0001-39
após minuciosa análise nos documentos da credenciada a comissão Espe-
cial, observou que as documentações de habilitação estão em conformida-
de com os aspectos que são apontados no art. 27 da lei 8.666/93, com-
preendendo condições alusivas à habilitação jurídica, regularidade fiscal, 
qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e proposta finan-
ceira; portanto, a comissão decidiu por habilitar a empresa acima citada.
SaNdra do Socorro lEiTE – TEN cEl QcoPM r/r rG 23210
Presidente da comissão de credenciamento
raiMUNdo TadEU da SilVa loBaTo – SUB TEN r/r rG 10635
Membro
carMEM EUNicE MoUra PalHa da SilVa – 1º SGT PM r/r rG 14252
Membro

Protocolo: 809561

.

.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 27/2022- acadePoL
MaritUBa-Pa, QUiNta-Feira, 11 de Maio de 2022.

a diretora da academia de Polícia civil do Pará - acadEPol, fErNaNda 
MaUÉS dE SoUZa, delegada de Polícia civil, no uso de suas atribuições 
legais e dever de ofício.
CONSIDERANDO a publicação dos Editais e suas retificações, referentes ao 
concurso Público c-206/2020-SEPlad/PcPa, para o provimento de vagas 
ao cargo de delegado de Polícia civil, e concurso Público c-207/2020-
SEPlad/PcPa, para o provimento de vagas aos cargos de investigador de 
Polícia civil – iPc, Escrivão de Polícia civil – EPc, Papiloscopista de Polícia 
civil – PPc, respectivamente publicados no doE nº 34.405, de 13.11.2020, 
e o disposto no regimento interno da acadEPol;
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coNSidEraNdo que a academia de Polícia civil é responsável pela Se-
gunda Etapa dos certames, com a realização do curso de formação de 
Policial Civil, de caráter classificatório e eliminatório, respaldado no Projeto 
Pedagógico do curso, que tem por fundamento as normas editalícias e re-
gimento interno da acadEPol, aprovado pela resolução nº 412/2022, de 
15.12.2021, do conselho Superior do instituto de Ensino de Segurança do 
Pará – coNSUP/iESP, publicada no doE nº 34.804, de 21.12.2021;
coNSidEraNdo que, desde a apresentação na academia de Polícia civil 
até ao término do curso, o aluno será constantemente observado para 
ser conceituado de maneira justa, na conformidade do art. 72, do r. i. 
acadEPol.
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 73 (r. i. acadEPol), de que o aluno 
será conceituado pela comissão de avaliação de conceito, composta pelos 
seguintes membros: coordenador Geral do curso, que a presidirá, diretor 
da divisão de Ensino e do respectivo Supervisor (a) de Turma;
coNSidEraNdo os termos da PorTaria Nº 26/2022-acadEPol, 
publicada no doE nº 34.966, de 11.05.2022, com efeitos retroativos a 
21.03.2022, que estabelece critérios objetivos de avaliação de conceito 
do aluno do curso de formação de Policial civil, conforme art. 74, do r. 
i. acadEPol.
rESolVE:
art. 1º dESiGNar a comissão de avaliação de conceito, composta pelos 
seguintes membros: coordenador Geral do curso, que a presidirá, diretor 
da divisão de Ensino e Supervisor de Turma, nos termos do artigo 73 do r. 
i. acadEPol, para desempenharem as funções consoantes as atribuições 
contidas no Projeto Pedagógico do cUrSo dE forMaÇÃo dE Policial 
ciVil, dos certames c-206/2020-SEPlad/PcPa e c-207/2020-SEPlad/
PcPa, pautadas nos artigos 71 a 74, do mesmo regimento e nos termos 
da PorTaria Nº 26/2022-acadEPol.
a. comissão de avaliação de conceito:
1. dPc TElMa aGoSTiNHa alVES dE aVElar - coordenadora Geral de 
curso e Presidente da comissão.
2. iPc afoNSo alVES rodriGUES – diretor da divisão de Ensino – dEN/
acadEPol.
3. Supervisor de Turma, conforme demonstrativo abaixo:
 

tUrMa sUPerVisor
dPc 01 adM aNdrEa dE SoUZa SENa
dPc 02 adM aNdrEa dE SoUZa SENa
dPc 03 EPc aNGEla XaViEr BrUcE dE SoUZa
dPc 04 EPc EdWard SalVador PaSTaNa
dPc 05 adM MarciNETE BarradaS alMEida
dPc 06 adM roMUlo aUGUSTo dE BriTo PENHa
dPc 07 adM roMUlo aUGUSTo dE BriTo PENHa

dPc 08 adM roSaNGEla do Socorro SoUZa PErEira SErrÃo 

tUrMa sUPerVisor
iPc 01 adM aNdrEa dE SoUZa SENa
iPc 02 EPc aNGEla XaViEr BrUcE dE SoUZa
iPc 03 EPc EdWard SalVador PaSTaNa 
iPc 04 EPc EdWard SalVador PaSTaNa
iPc 05 adM MarciNETE BarradaS alMEida
iPc 06 adM roMUlo aUGUSTo dE BriTo PENHa
iPc 07 adM roSaNGEla do Socorro SoUZa PErEira SErrÃo 
iPc 08 adM roSaNGEla do Socorro SoUZa PErEira SErrÃo 
iPc 09 EPc adaM GrEGorY SaNToS do carMo
iPc 10 EPc adaM GrEGorY SaNToS do carMo
iPc 11 adM dEBora MoNTEiro PaNToJa GodoT
iPc 12 adM dEBora MoNTEiro PaNToJa GodoT
iPc 13 adM KaE GUSTaVo aMaral dE SoUZa 
iPc 14 adM KaE GUSTaVo aMaral dE SoUZa
iPc 15 adM VaNESSa ElaiNE fariaS dE SoUZa PiMENTa

 

tUrMa sUPerVisor
EPc 01 EPc JolENE dE SoUSa crUZ
EPc 02 EPc JolENE dE SoUSa crUZ
EPc 03 adM caMilla cHriSTiaNE MENdES alVES
EPc 04 adM caMilla cHriSTiaNE MENdES alVES
EPc 05 EPc roSilENE BaraTa alEiXo corrEa
EPc 06 adM aNa THaiSE fErrEira SoarES
EPc 07 adM aNa THaiSE fErrEira SoarES

 

tUrMa sUPerVisor
PPc 01 adM NilcilENE MaciEl SoUSa
PPc 02 PErla criSTiNa riBEiro PiNHo

art. 2º dETErMiNar que cada Supervisor de Turma formará com os dois 
primeiros membros, a comissão que avaliará os alunos/candidatos de suas 
respectivas turmas, para a atribuição da nota do conceito.

art. 3º ESTaBElEcEr que a presente Portaria entre em vigor na data de 
sua publicação, retroagindo seus efeitos a 21 de março de 2022.
Art. 4º ENCAMINHAR a presente portaria à Chefia de Gabinete do Delegado 
Geral da Polícia Civil para publicação no Diário Oficial do Estado e no Bole-
tim interno da instituição.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
delegada fErNaNda MaUÉS dE SoUZa
diretora da acadEPol / PcPa
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará
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coNtrato
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eXtrato de coNtrato
contrato n°347/2022-Pc/Pa. Modalidade de licitação: inexigibilida-
de de licitação n°283/2022. Partes: Polícia civil do Estado do Pará. cNPJ 
nº 00.368.105/0001-06 e JoSÉ HUMBErTo dE MElo JUNior. cPf nº 
824.787.833-04. data da assinatura: 30/05/2022. Vigência: a contar da 
sua assinatura até 24/06/2022. . objeto: contratação da prestação de ser-
viço técnico profissional especializado, para atender ao “CURSO DE FOR-
MaÇÃo PoliciaiS ciViS” categoria delegado de Polícia ciVil, 2ª Etapa 
do concurso c-207/2020-SEPlad/Pc/Pa. como docente da disciplina con-
flitos Agrários no Estado do Pará,, com carga horária de 110/h/a. Processo 
nº 2022/634220. Valor: r$ 7.700,00. orçamento: função Programática: 
40101.06.128.1502.8833; Elemento de despesa: 339036/339047; fonte: 
0101. contratado: JoSÉ HUMBErTo dE MElo JUNior. Endereço do con-
tratado: rod. augusto Montenegro, cond. chágaras Montenegro – resi-
dencial ipê, Bloco B, aptº 902, Parque Verde, Belém/Pa.
ordenadora responsável: ana Michelle Gonçalves Soares Zagalo. chefe de 
Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.

Protocolo: 809629

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 283/2022-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 JoSÉ HUMBErTo dE MElo JUNior, 
pessoa física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 824.787.833-04. oBJETo: con-
tratação da prestação de serviço técnico profissional especializado, para 
atender ao “cUrSo dE forMaÇÃo dE PoliciaiS ciViS – categoria: Escri-
vão de Polícia civil, investigador de Polícia civil e Papiloscopista de Polícia 
civil, 2ª Etapa do concurso Público c-207/2020-SEPlad, como docente da 
Disciplina Conflitos Agrários no Estado do Pará, das turmas EPC 01, EPC 
02, EPc 03, EPc 04, EPc 05, EPc 06 e EPc 07, iPc 01, iPc 02, iPc 03, iPc 
04, iPc 05, iPc 06, iPc 06, iPc 08, iPc 09, iPc 10, iPc 13, iPc 14, iPc 15 
e PPc 01 e PPc 02, com carga horária de 110 /h/a, no valor de r$=70,00 
(setenta reais), totalizando o valor de r$=7.700,00 (sete mil e setecentos 
reais). da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilida-
dE 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$=7.700,00 (sete mil e setecentos 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: 30/05/2022.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
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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 283/2022-Pc/Pa para contratação 
de JoSÉ HUMBErTo dE MElo JUNior.
Valor: r$=7.700,00 (sete mil e setecentos reais).
Belém, 30 de maio de 2022.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará

Protocolo: 809633

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 348/2022-GaB/cGPc/diVersos de 24/05/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 315/2021-GaB/cGPc de 
18/08/2021, que apurou a conduta do servidor, l.r.S., mat. nº 5412048, 
conforme portaria instauradora;
CONSIDERANDO: a inexistência de elementos suficientes que autorizem a 
responsabilização administrativa do servidor sindicado;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 315/2021-
GaB/cGPc de 18/08/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas 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 da capital e região Metropolitana, em exercício
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Portaria Nº 349/2022-GaB/cGPc/diVersos de 24/05/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 328/2021-GaB/cGPc de 
23/08/2021, que apurou as circunstâncias do acidente envolvendo a VTr 
VW aMaroK, que serve a UiPP de rurópolis, placa QEM-0484, conforme 
portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência da ocorrência de transgressão disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 328/2021-
GaB/cGPc de 23/08/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas 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 350/2022-GaB/cGPc/diVersos de 24/05/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 360/2021-GaB/cGPc de 
02/09/2021, instaurada para identificar e individualizar condutas, face a 
não instauração, em tese, de procedimento policial no prazo legal, confor-
me portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 360/2021-
GaB/cGPc de 02/09/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas 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 351/2022-GaB/cGPc/diVersos de 24/05/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 492/2021-GaB/cGPc de 
14/12/2021, que apurou as responsabilidades pelo atraso das diligências, 
conclusões e remessas dos iPl’s nºs 443/2018.100103-0 e outros, confor-
me portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a ausência de elementos comprobatórios da prática de 
transgressão disciplinar por parte de servidor;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 492/2021-
GaB/cGPc de 14/12/2021, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas 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 352/2022-GaB/cGPc/diVersos de 24/05/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 24/2022-GaB/cGPc de 
21/01/2022, instaurada para identificar e individualizar condutas, face. em 
tese, deixar de atender a requisição ministerial constante dos Oficios nºs 
375/2019, 098 e 137/2021-MPPa/PJla, conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a ausência de dolo ou culpa por parte de servidor;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 24/2022-
GaB/cGPc de 21/01/2022, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas 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 354/2022-GaB/cGPc/diVersos de 25/05/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 234/2017-GaB/cGPc de 
13/09/2017, que apurou os fatos relatados por c.S.S, que acusa o servidor 
f.P.S., mat. nº 5825695, de ter, em tese, portado-se de modo incompatível 
com a função de policial, conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 234/2017-
GaB/cGPc de 13/09/2017, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas 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 355/2022-GaB/cGPc/diVersos de 25/05/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 131/2020-GaB/cGPc de 
12/03/2020, que apurou a conduta do servidor, c.M.N., mat. nº 5704308, 
conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 131/2020-
GaB/cGPc de 12/03/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas 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 356/2022-GaB/cGPc/diVersos de 25/05/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 256/2020-GaB/cGPc de 
28/07/2020, que apurou as responsabilidades, face o pedido de apuração 
exarado pelo Poder Judiciário referente ao não cumprimento das diligên-
cias requeridas dentro do iPl nº 85/2015.000208-6, conforme portaria 
instauradora;

coNSidEraNdo: a inexistência de elementos que autorizem a responsa-
bilização administrativa de servidores;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 256/2020-
GaB/cGPc de 28/07/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas 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 357/2022-GaB/cGPc/diVersos de 25/05/2022
coNSidEraNdo: a conclusão da aai nº 529/2020-GaB/cGPc de 
15/12/2020, instaurada para identificar e individualizar condutas, face o 
teor do of. nº 431/2020-cla, conforme portaria instauradora;
coNSidEraNdo: a inexistência de transgressão disciplinar;
rESolVE: determinar o arQUiVaMENTo dos autos da aai nº 529/2020-
GaB/cGPc de 15/12/2020, com fundamento no art. 90, inciso i, da lei 
complementar nº 022/94 com suas 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
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Portaria
.

iNstaUraÇÃo de aPUraÇÃo PreLiMiNar Nº 002/2022
Portaria N.º 011/2022 – correGedoria da PcP, de 06 junho de 2022. 
a corregedora da PcP, usando das atribuições legais que lhe são conferi-
das pela lei nº 9.382, de 16 de dezembro de 2021.coNSidEraNdo que 
é dever deste setor correicional promover a sua apuração imediata, nos 
termos do art. 199 da lei 5.810 de 24 de janeiro de 1994; coNSidEraN-
do as informações contidas no processo E-Protocolo n.º 2022/1445645, 
da denúncia do suposto sumiço de material de Perícia no Núcleo avança-
do de abaetetuba. coNSidEraNdo o despacho da corregedora às folhas 
46. rESolVE: art. 1º. iNSTaUrar a apuração Preliminar nº. 002/2022 
para apurar os fatos constantes no processo e-protocolo 2022/706336. 
art. 2º – dESiGNar o servidor alberto Nunes Neto, assistente administra-
tivo, Matrícula funcional 57207439/1, para presidir a apuração Preliminar 
nº. 002/2022. art. 3º – fixar para conclusão dos trabalhos, o prazo de 30 
(trinta) dias, admitida a prorrogação por igual prazo ou a continuidade 
excepcional do instrutório, sob motivação, para garantir o esclarecimento 
dos fatos; art. 4º – Esta Portaria entrará em vigor, na data da publicação. 
registra-se, Publica-se e cumpra-se. daNiEllE SilVa dE aNdradE liMa 
GUERRA - Corregedora da Polícia Científica do Pará

Protocolo: 809804
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DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria Nº 2136/2022-dG/cGP, Gabinete da diretoria Geral, em 
02/06/2022.a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do 
Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
r E S o l V E:
EXclUir da Portaria 3728/2021-dG/cGP, a servidora raiMUNda aNToNia 
da SilVa, assistente de Trânsito, matrícula 5455383/2, designada como 
Examinadora de Trânsito, para o período de 02/01/2021 a 01/11/2023, das 
atividades que desenvolve na cirETraN “a” de redenção.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 01/06/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUSa coElHo
diretora Geral

Portaria Nº 2137/2022-dG/cGP, GaBiNete da diretoria 
GeraL, eM 02/06/2022.

a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
CONSIDERANDO a solicitação da servidora constante da fls. 3 (Anexo/
Sequencial: 2), do Memº 024/2022-dG/dHcrV/cHc/GcdHc, datado de 
20/04/2022, e demais despachos no Processo 2022/475525,
r E S o l V E:
rEMoVEr, a pedido, a servidora raiMUNda aNToNia da SilVa, assistente de 
Trânsito, matrícula 5455383/2, da cirETraN “a” de redenção para a Gerência 
de controle de documentos de Habilitação de condutores deste departamento.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 01/06/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS d. dE SoUSa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 809990
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Portaria Nº 2089/2022-dG/cGP, GaBiNete da diretoria 
GeraL, eM 31/05/2022.

a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
coNSidEraNdo o estabelecido no Plano de Trabalho do Termo de Exe-
cução descentralizada nº 002/2020, celebrado entre este dETraN/Pa e 
a Polícia Militar do Estado do Pará, com fundamentação legal no art. 25, 
incisos i, iV, V, Vi, Viii, X e Xi, art. 23, inciso iii, e art. 280, § 4º, da lei 
5.903/1997, que instituiu o código de Trânsito Brasileiro;
coNSidEraNdo ainda a solicitação constante do ofício 547/2022-Gabi-
nete do comando, de 25/05/2022, no Processo 2022/655859, para des-
credenciamento dos militares citados no referido expediente, da função de 
agente de fiscalização de Trânsito, por este departamento,
r E S o l V E:
dEScrEdENciar da função de agente de fiscalização de Trânsito, desig-
nados por este departamento, os servidores militares abaixo relacionados.

1.  1° SGT SilVio fErNaNdo fErraZ doS SaNToS

1.  2º SGT carloS SidNEY SoUZa carloS

1.  2º SGT KlEBSoN ModESTo carValHo

1.  2º SGT MarilSoN MoNTE carNEiro

1.  2º SGT fraNciSco JoSE coSTa NoGUEira

1.  2º SGT aMilSoN fErrEira loBaTo

1.  2º SGT rEGiNaldo claUdio VElaSco JÚNior

1.  2º SGT aUrÉlio SilVa ariaS

1.  2º SGT cElSo cardoSo dE SoUSa

1.  2º SGT EliZEU MoNTEiro MarQUES

1.  2º SGT fláVio GaMa riBEiro NEVES

1.  2º SGT EdValdo SilVa dE aNdradE

1.  2º SGT JorGE lUiZ rodriGUES VaScoNcEloS

1.  2º SGT JoSÉ Maria PaNToJa PENa

1.  2º SGT JorGE lUiZ daS MErcÊS dE SoUZa

1.  2º SGT TEodoro JUNior SilVa dE SoUZa

1.  2º SGT JoSÉ EdUardo doS SaNToS dE alMEida

1.  2º SGT JoÃo carloS alMEida roSa

1.  2º SGT iValdo SEVEro caMPoS

1.  2º SGT EdMilSoN da SilVa SoUSa

1.  2º SGT EdiValdo PiNHEiro dE oliVEira

1.  2º SGT JoSÉ JoaQUiM cordEiro oliVEira

1.  2º SGT ricardo NUNES da SilVa

1.  2º SGT lUiZ criSTÓVÃo fariaS dE SoUSa

1.  2º SGT roSiMar BaraTa alMEida dE SoUZa

1.  3º SGT JorGE lUiZ dE SoUZa cUiMar

1.  3º SGT NilSoN aNdrÉ doS SaNToS BorGES

1.  3º SGT JEdSoN carValHo SilVa

1.  3º SGT JorGE arTEMiS MElo MarTiNS

1.  3º SGT NiSSEY JaiME dE MiraNda daMaScENo

1.  3º SGT WaldoMiro fErrEira da GaMa

1.  3º SGT carloS aNdrÉ foNSEca da cUNHa

1.  3º SGT MarcoS criSTiaNo dE MoUra fErrEira

1.  3º SGT PaUlo cÉSar SErra NEcY

1.  3º SGT carloS alEXaNdrE TElES doS SaNToS

1.  3º SGT BrUNo PiNHEiro doS SaNToS

1.  3º SGT álVaro rUBSoN dE liMa BraGa

1.  3º SGT TarcÍSio MEira dE PaiVa

1.  3º SGT EVaNildo oliVEira da SilVa

1.  3º SGT cilENY do Socorro SilVa doS SaNToS

1.  3º SGT HáBio cÍcEro caldaS BarBoSa

1.  3º SGT SilVio rEiS da SilVa

1.  3º SGT WElliNGToN dE oliVEira E SilVa

1.  cB THoMaS criSTiaN MElTHiEUr MoraES SilVa

1.  cB JoSE HElToN MENdES da SilVa

1.  cB Marco JHoNES BraGa MoNTEiro

1.  cB adriaNo roGEr da coSTa dE SoUZa

1.  cB JEffErSoN BaTiSTa dE alMEida

1.  cB lEiliaNE da coSTa SilVa
1.  cB WaldEMar fraNco dE caSTro JUNior

os efeitos desta Portaria retroagirão a 23/05/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUZa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 809945

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 06/2022 – detraN/Pa

o departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, através de 
sua Pregoeira, comunica que realizará licitação, na modalidade Pregão Ele-
trônico do tipo MENor PrEÇo GloBal do iTEM, conforme objeto abaixo:
oBJETo:
a presente licitação tem por objeto a aquisição de Bateria Selada para ma-
nutenção de Nobreaks de 1200 Va, que fazem parte dos equipamentos de 
informática do DETRAN/PA, conforme especificação, condições, quantidades e 
exigências estabelecidas no Edital e no Termo de referência – anexo i.
aBErTUra: 27/06/2022
Hora: 10h00 (Horário de Brasília/df)
ENdErEÇo ElETrÔNico: www.comprasgovernamentais.gov.br
UaSG: 925447 - departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa.
rEcEBiMENTo da ProPoSTa: a partir da disponibilização do Edital no 
coMPraSGoVErNaMENTaiS, até as 9h59 (Horário de Brasília – df) do 
dia 27/06/2022.
a íntegra do edital poderá ser obtida no Portal de compras do Governo fe-
deral – coMPraSGoVErNaMENTaiS www.comprasgovernamentais.gov.br, 
bem como no Portal Eletrônico de compras do Governo do Estado do Pará 
– coMPraSPará, www.compraspara.pa.gov.br e no sítio departamento de 
Trânsito do Estado do Pará www.detran.pa.gov.br.
Belém/Pa, 06 de junho de 2022.
PaTricia rEGiNa lEoTTY da cUNHa
Pregoeira
Visto:
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMarÃES dE SoUZa coElHo
diretora Geral
dETraN/Pa

Protocolo: 809992

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 2044/2022-daF/cGP, de 26/05/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/560892;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
romulo ferreira de andrade, matrícula nº 5962315/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas 
emergenciais e de pronto pagamento no municipio de Óbidos.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-2.200,00
3339036-r$-1.800,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: 30 dias a contar da data do recebimento.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2077/2022-daF/cGP, de 31/05/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/656994;
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$-
1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS) e destina-se a fim de suprir des-
pesas emergenciais e de pronto pagamento nos municipios de Salvaterra, 
cachoeria do arari e Soure.
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art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-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 13/06 à 20/06/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2082/2022-daF/cGP, de 31/05/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/632827;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
antonio francisco de Souza Jambo, matrícula nº 55590240/3.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emer-
genciais e de pronto pagamento no municipio de almeirim/Monte dorado.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-2.000,00
3339036-r$-2.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: 30 dias a contar da data do recebimento.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2088/2022-daF/cGP, de 31/05/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/662839;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos a servidora 
izabelle cristina figueiredo ribeiro Pantoja, matrícula nº 5956565/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
4.000,00 (QUaTro Mil rEaiS) e destina-se a compra de materiais de 
consumo e pagamento de serviços de pessoas fisica necessários para rea-
lização de serviços de manutenção de obras e serviços de engenharia nas 
agências dos municipios de Santarém e rurópolis.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-2.500,00
3339033-r$- 500,00
3339036-r$-1.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 10/06 à 27/06/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2100/2022-daF/cGP, de 31/05/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/652693;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Jonelson Pantoja da Silva, matrícula nº 54196443/4.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
3.000,00 (TrÊS Mil rEaiS) e destina-se para suprir despesas eventuais e 
emergeênciais, na cirETraN do municipio de igarapé-Miri.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-2.000,00
3339036-r$-1.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: 30 dias a contar da data do recebimento.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2103/2022-daF/cGP, de 31/05/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/662787;

rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Marcus Vinícius ramillo filho, matrícula nº 5945733/3.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
4.000,00 (QUaTro Mil rEaiS) e destina-se para suprir despesas eventu-
ais e de pequeno vulto e de pronto pagamento que possa vim a ocorrer nas 
áreas de responsabilidade da coordenadoria de infraestrutura e Manuten-
ção e da Gerência de obras e Serviços de Engenharia.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-4.000,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: 30 dias a contar da data do recebimento.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2117/2022-daF/cGP, de 01/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/670155;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos a servidora 
Patricia Barbosa lima de Moraes, matrícula nº 57224315/2.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.000,00 (doiS Mil rEaiS) e destina-se a fim de suprir despesas emer-
gênciais e de pronto pagamento decorrente de atividades diárias de fisca-
lização de trânsito no municipio de itaituba.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-1.400,00
3339036-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: 30 dias a contar da data do recebimento.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2119/2022-daF/cGP, de 01/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/658176;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos a servidora 
Maria clara das Neves, matrícula nº 57175783/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.000,00 (DOIS MIL REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emer-
gênciais e de pronto pagamento no decorrer da viagem para o municipio 
de Ponta de Pedras.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-1.000,00
3339033-r$- 500,00
3339036-r$- 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 25/06 à 02/07/2022
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2127/2022-daF/cGP, de 01/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/637958;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos a servidora 
Viviane Mota Ungaratti, matrícula nº 5947123/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
1.700,00 (UM MIL E SETECENTOS REAIS) e destina-se a fim de suprir as 
necessidades da cirETraN do municipio de Jacundá.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-1.000,00
3339036-r$- 700,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: 30 dias a contar da data do recebimento.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
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Portaria Nº 2135/2022-daF/cGP, de 02/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/668130;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Thiego da conceição Galvão, matrícula nº 57227960/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
70,00 (SETENTA REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas de transpor-
te no municipio de Vigia de Nazaré.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-70,00
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 13/06 à 08/07/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2174/2022-daF/cGP, de 02/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/677453;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
Gleydson Monção araújo, matrícula nº 57201966/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
2.000,00 (DOIS MIL REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emer-
gênciais e de pronto pagamento decorrente a operação de fiscalização de 
trânsito que será realizada nas circunscrições do municipio de abetetuba.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-1.000,00
3339036-r$-1.000,00
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 15 à 27/06/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2175/2022-daF/cGP, de 02/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020- dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de Suprimento de fundos 
constante no Processo nº 2022/672148;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
luzinaldo Batista frança, matrícula nº 57201996/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
1.000,00 (UM MIL REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas emergên-
ciais e de pronto pagamento decorrente as atividades diárias da fiscaliza-
ção de trânsito desenvolvidas no municipio de altamira.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-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 10 à 24/06/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 809644

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1651/2022-daF/cGP, de 04/05/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/495602;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E NoVE E MEia (29 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de castanhal no período de 17/05 à 15/06/2022, a 
fim de fazer retaguarda de habilitação no referido municipio.

nome matricula
ana do Socorro Trindade de Moraes 57175599/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2006/2022-daF/cGP, de 25/05/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/607938;
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 Santa izabel do Pará – 06 à 09/06/2022, 
capanema – 10 à 16/06/2022, Mãe do rio – 17 à 23/06/2022, rondon do 
Pará/Belém – 24/06 à 01/07/2022, a fim de realizar inspeção técnica para 
mudança e ampliação das agências e postos do dETraN.

nome matricula
Wilson Waldemir campos dos Passos 6120008/1

aelson Pereira de Souza Junior 57175533/1
almir alves do carmo Júnior 57196269/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2070/2022-daF/cGP, de 30/05/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa,usando das atribuições que lhe foram delegadas 
através da Portaria 3057/2019-dG/cGP;
coNSidEraNdo a solicitação constante nos Processos nº 2022/508014.
r E S o l V E :
rETificar a PorTaria Nº 1595/2022-daf/cGP de 02/05/2022, publicada 
no doE 34.963 de 09/05/2022, que solicitou suprimento de fundo para ao 
servidor luzinaldo Batista frança;
onde se lê : Nos municipios de Eldorado dos carajás/curianópolis no perí-
odo de aplicação: 21/05 à 12/06/2022
leia-se : No municipo de altamira no período de aplicação: 16/05 à 
07/06/2022
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo E financeiro

Portaria Nº 2075/2022-daF/cGP, de 31/05/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa,usando das atribuições que lhe foram delegadas 
através da Portaria 3057/2019-dG/cGP;
coNSidEraNdo a solicitação constante nos Processos nº 2022/508819.
r E S o l V E :
rETificar a PorTaria Nº 1657/2022-daf/cGP de 04/05/2022, publicada 
no doE 34.969 de 13/05/2022, que solicitou suprimento de fundo para ao 
servidor derivaldo Gonzaga alves;
onde se lê : No municipio de Óbidos
leia-se : No municipo de Mojuí dos campos
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo E financeiro

Portaria Nº 2085/2022-daF/cGP, de 31/05/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/627095;
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 canaã dos carajás no período de 13/06 à 
08/07/2022, a fim de dá suporte no atendimento técnico do RENAINF no 
referido municipio.

nome matricula
Maria lúcia Pinho dos Santos 3267202/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2087/2022-daF/cGP, de 31/05/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/649545;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de quatorze (14) diárias a servidora abaixo es-
pecificada, referente ao deslocamento do Município de Belém para os mu-
nicípios de Marabá/Belém – 09/06 à 15/06/2022, altamira/Belém – 23/06 
à 30/06/2022, a fim de dá apoio no atendimento dos multirões de itineran-
tes, nos referidos municipios.

nome matricula
Matheus Sarmento Nunes 54197329 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2092/2022-daF/cGP, de 31/05/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/641463;
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r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de cinco e meia (05 e 1/2) diárias as servidoras 
abaixo especificadas, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Curionópolis no período de 03 à 08/06/2022, a fim 
de fazer acompanhamento dos trabalhos da equipe itinerante relativo a 1ª 
fase de habilitação no referido municipio.

nome matricula
Vera lúcia da Silva campos 57192793/1

Maria dos anjos duarte Trindade 57194008/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2093/2022-daF/cGP, de 31/05/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/635698;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E TrÊS E MEia (23 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de caPiTÃo PoÇo – 06/06 à 09/06/2022, 
ToME aÇÚ – 10/06 à 14/06/2022, BarcarENa – 15/06 à 17/06/2022, Ja-
CUNDÁ – 18/06 à 22/06/2022, TAILÂNDIA – 23/06 à 29/06/2022, a fim de 
realizar inventário e regularizar os imóveis das cirETraN’s nas prefeituras 
e cartórios nos referidos municípios.

nome matricula
denise lúcia lopes dinelli 3263916/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2094/2022-daF/cGP, de 31/05/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/631174;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de QUaTro E MEia (04 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de caNaÃ doS caraJáS – 07/06 à 11/06/2022, 
a fim de participar do I Encontro de Segurança Viária no município de 
Canaã dos Carajás, sob o Tema: Desafio da Segurança Viária para órgãos 
Municipais.

nome matricula
isabella Maria Nunes Mesquita 57175514/1
Jomaine Marinho dos Santos 5938645/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2097/2022-daF/cGP, de 31/05/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/663515;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de TrÊS E MEia (03 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém/PA 
para os municípios de BRASÍLIA/DF – 08/06 à 11/06/2022, a fim de par-
ticipar da reunião promovida pela organização Pan-americana de Saúde, 
a reunião Nacional de atores em Segurança Viária, que será realizada em 
Brasília/df.

nome matricula
ivan carlos feitosa Gomes 57198371/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2099/2022-daF/cGP, de 31/05/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/628201;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ciNco E MEia (05 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de SÃo doMiNGoS do caPiM – 03/06 à 08/06/2022, 
a fim de realizar atendimento de CNH durante banca itinerante de 1ª fase 
de cNH no munícipio acima.

nome matricula

Sandra Terezinha Braga Teixeira 54184444/3

fernando Simões costa 80845616/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2102/2022-daF/cGP
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/657847;
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 municipios de Bragança – 01 à 04/06/2022, capanema – 05 
à 08/06/2022, Salinópolis – 09 à 11/06/2022, Vigia – 12 à 15/06/2022, a 
fim de acompánhar a realização de estudos reclassificação e/ou implanta-
ção de cirETraNs e Postos avançados.

nome matricula
Silas rodrigues de almeida 57216391/2

daniela de cássia ferreira da Silva 54195607/1
anaugusta Berger Garcia Mendonça 5946926/3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2130/2022-daF/cGP, de 01/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/665400;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de TrÊS E MEia (03 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de URUARÁ – 03/06 à 06/06/2022, a fim de realizar 
credênciamento de clínica no referido município.

nome matricula
Emily Valéria lobato Mendes 80845226/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2132/2022-daF/cGP, de 01/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/672884;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de onze e meia (11 e 1/2) diárias ao servi-
dor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os estados ceará-cE – 18 à 21/06/2022, Goiás-Go – 22 à 
25/06/2022, Brasília/DF/Belém – 26 à 29/06/2022, a fim de participar da 
reunião promovidas pela organização Pan-americana da Saúde (oPaS), 
reunião Nacional de atores em Segurança Viária que será realizado uni-
dade da federação.

nome matricula
Jhoseph ricardo costa e costa 5958766/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2134/2022-daF/cGP, de 02/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/673102;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de duas e meia (02 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o municipio de Santarém no período de 08 à 10/06/2022, a fim de 
realizar visita técnica e organizacional, para verificação das condições dos 
mobiliários e levantamento de necessidades da cirETraN.

nome matricula
Mauro alexandre dos Santos Souza 54185722/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2150/2022-daF/cGP, de 02/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/671389;
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 municipio de Santa Barbára no período de 15 à 28/06/2022, a fim 
de realizar ações de fiscalização de trânsito no referido municipio em cum-
primento ao cronograma de ações determinadas pela dTo.
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nome matricula
alberto Jansen ferreira 57231977/1
ian carlo dos Santos 57229643/1

Breno leonardo araújo Barbosa 55586672/4
Paulo roberto carneiro Barroso 57227620/1

osvaldo Batista de oliveira Junior 57194796/2
ademilton Vaz de Quadro 57230538/1
Mauro luiz da Silva costa 57194178/2

Eudo Mamede da costa Junior 57212965/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 809642
Portaria Nº 2166/2022-daF/cGP, BeLÉM, 02/06/2022.

o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/669720;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento nove e meia (09 e 1/2) diárias ao servidor abai-
xo especificado, referente ao deslocamento do Município de Ourilândia do 
Norte para o municipio de Belém no período de 13 à 22/06/2022, a fim de 
participar de reunião junto a daf, cNcir, dHcrV e dG.

nome matricula
cleydson Silva Sousa 5955963 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2084/2022-daF/cGP, BeLÉM, 31/05/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/655869;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de quinze e meia (15 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Paragomi-
nas para o município de Belém no período de 13/06 à 28/06/2022, a fim 
de tratar das demandas da cirETraN “a” nas coordenadorias, diretorias 
e diretoria Geral.

nome matricula
Joaquim Telmo de Brito Pinon 5960540 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 809794
Portaria Nº 2152/2022-daF/cGP, BeLÉM, 02/06/2022.

o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/671335;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de doze e meia (12 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o municipio de Marituba no período de 15 à 27/06/2022, a fim de rea-
lizar controle de fluxo de veículos, bem como desenvolver ações determina-
das pela dTo, em especial para atender ao lingo do trecho (KM-0 e KM-18) 
da rodovia Br-316, em cumprimento ao convênio nº 003/2018-SrPrf-Pa.

nome matricula

roberta rossy da Silva franco da costa 57193812 /2

Jacson cleiton de Melo Saraiva 57200226 /1

Eduardo augusto ferreira lins 57203591 /1

Klécio de Tarcio Brito Pereira 57214999 /1

ivan luis da conceição Jaster 57198279 /1

Kelly Maia Santana 57228950 /1

rosivaldo oliveira de Sousa 57193604 /2

Sandro araújo da costa 57211244 /2

andré dos reis Piquet 57198260 /1

anderson felipe Soares Pereira 5958744 /1

ilmar anaisy araújo Borges 57205216 /1

Sandra Seny china Bastos 57230596 /1

Giselle oliveira Uribe rosado 57213563 /2

Nelson Horacio Salgado rego 57232981 /1

lícia Maria dos Santos freire 5638704 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2153/2022-daF/cGP, BeLÉM, 02/06/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/671977;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de quinze e meia (15 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o municipio de Salinópolis no período de 15 à 30/06/2022, a fim de 
acompanhar a equipe de fiscalização de trânsito para apoio administrativo, 
realizando atividades correlatas a sua área de atuação.

nome matricula
leonardo araújo da costa 80845441 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2160/2022-daF/cGP, BeLÉM, 02/06/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/671392;
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 municipio de Salinópolis no período de 15 à 28/06/2022, a fim de 
realizar ações de fiscalização de trânsito no referido municipio em cumpri-
mento a cronograma de ações determinadas pela dTo.

nome matricula
Jorge alberto luz Bahia filho 57227367 /1

francisca Morais da Silva 57201682 /2
Paulo Sérgio antunes dos Santos 57175441 /3

celso luis dos Santos Matos 57200270 /1
Ellen Monteiro Barros 57232978 /1

luiz Vinicius Moreira de abreu 57214957 /1
raimundo ferreira Valentim Neto 57195665 /2

Pedro afonso rey Guimarães 57214892 /1
idenil rocha de almeida 54184449 /2

rosemiro filho de freitas Maués 57195019 /2
franciana Maria Jatene cavalcante 57212348 /2

frederico costa lins 57176371 /2
charles Santos e cunha 54191524 /2

charles Yuri Souza de castro 57232049 /1
antonieta cristina araújo carvalho athayde 5632994 /2

Joelma lima Barbosa dos Passos 57212280 /2
cláudia deolinda alvarez félix 57226873 /1

Ely Moraes anselmo 57227280 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2163/2022-daF/cGP, BeLÉM, 02/06/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/671387;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de doze e meia (12 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o municipio de Abaetetuba no período de 15 à 27/06/2022, a fim de 
realizar ações de fiscalização de trânsito no referido municipio em cumpri-
mento a cronograma de ações determinadas pela dTo.

nome matricula

luis antonio Pinheiro cardoso 57230582 /1

Edmilson Juarez dos Santos Borges 5843219 /2

Sávio Marcelo oliveira Henriques 57226858 /1

clodoaldo Medina Godinho Junior 54192741 /3

Thyago fernando Pinheiro de lima 57201687 /2

luana aline cardoso leitão 54192725 /2

João das Merces oliveira Júnior 57226382 /1

Karina Sant’ana aleixo 57226498 /1

liliane ferreira Pontes 5945397 /1

Esmerinda angélica diniz carvalho 57200231 /1

Jorge Eduardo Prazer da conceição 57226691 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro
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Portaria Nº 2149/2022-daF/cGP, BeLÉM, 02/06/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará-dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/648694;
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 municipios de Marabá – 09 à 11/06/2022, Eldorado dos 
carajás – 12 à 13/06/2022, Piçarra – 14 á 16/06/2022, São João do ara-
guaia – 17 e 18/06/2022, Palestina do Pará – 19/06/2022, Brejo Grande do 
araguaia – 20/06/2022, Bom Jesus do Tocantis/Belém – 21 à 23/06/2022, 
a fim de realizar levantamento técnico e fiscalização onde estão sendo re-
alizados serviços especializados de recuperação, ampliação e implantação 
de sinalização viária nos municipios acima citados.

nome matricula
Jorge Henrique Santos lima 3261743 /1

Natasha duarte costa 5947356 /1
João luiz dias albuquerque 57196791 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 810002

.

.

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº 1501/2022
objetivo: rEaliZar EScolTa dE PPl, EM caráTEr dE TraSNfErÊNcia.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: SaNTa iZaBEl/cTM iii
destino: SaNTarÉM/Pa
Servidor (es): 5952919 – MarialiNa MorEira PiNTo – TÉc. EM ENfEr-
MaGEM; 5890352 – rUBENS SilVa da coSTa – aGP.
Período: 01 a 02/6/2022 - diária(s): 1 e ½ (uma e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 809955

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 1555/2022 - dGP/seaP  
BeLÉM, 03 de JUNHo de 2022.

Nome: JoSE dE riBaMar MEirElES Garcia, Matrícula nº 57201913/1; 
cargo: MoToriSTa
assunto: licença Prêmio
Período aquisitivo: 2014/2017
Período de Gozo: 20/06/2022 a 19/07/2022
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 809406
Portaria Nº 1554/2022 - dGP/seaP  

BeLÉM, 03 de JUNHo de 2022.
Nome: PaUlo cEZar BarroS JUNior, Matrícula nº 57202213/1; cargo: 
MoToriSTa
assunto: licença Prêmio
Período aquisitivo: 2010/2013
Período de Gozo: 01/06/2022 a 30/06/2022
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 809403

.

.

errata
.

errata
errata da Portaria N° 705/2022 – dGP/seaP/Pa 

de 15/03/2022 de desiGNaÇÃo de
fUNÇÃo GraTificada, PUBlicada No doE N° 34.894 dE 16/03/2022.
onde se lê: designar o servidor, WilliaMES dE liMa SaNTiaGo, matrí-
cula funcional n°
5953902/1.
Leia-se: designar o servidor, WillaMES dE liMa SaNTiaGo, matrícula 
funcional n° 5953848/1.

Protocolo: 810028
errata de 3º terMo aditiVo coNVÊNio Nº 008/2019

Protocolo nº 808776/ doE nº 34.996, pág. 88, de 06/06/2022.
onde se lê:
concedente: fundação Santa casa de Misericórdia do Pará.
Leia-se:
concedente: Grupo Espírita Jardim das oliveiras.

Protocolo: 809446

Portarias Nº. 1458/2022 PUBLicada No doe  34987-
30/05/2022

oNde se LÊ: 31/05/2022 a 02/06/2022 - 2 1/2 diariaS
Leia – se: 31/05 a 01/06/2022 - 1 1/2 diaria

Protocolo: 809522

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 062/2022
EXErcÍcio: 2022
oBJETo: aquisição de licença de Software de Extração de dados de apa-
relhos Móveis e treinamento para atender as demandas da assessoria de 
Segurança institucional — aSi
Valor ToTal: r$ 191.000,00.
doTaÇÃo orÇaMENTária: Programa de trabalho 97.101 
03.183.1502.8840, natureza de despesa 449040-94, fonte 0370 e Progra-
ma de trabalho 97.101 03.183.1502.8840, natureza de despesa 339039, 
fonte 0101.
daTa da aSSiNaTUra: 06/06/202
ViGÊNcia: 06/06/2022 a 06/06/2023
coNTraTado: aViTEc TEcNoloGia da iNforMaÇÃo
cNPJ: 36.437.253 / 0001-74
ENdErEÇo: rua Paes leme, 136 - conj. 905 - Pinheiros - São Paulo / SP 
- cEP 05424-010, Brasil.
ordENador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi – Secretário de Estado de admi-
nistração Penitenciária.

Protocolo: 809620

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Secretário Estado De Administração Penitenciária resolve ratificar o Ter-
mo de inexigibilidade de licitação nº 003/2022-SEaP para aquisição de 
Software de extração, decodificação e análise de dados de telefones celu-
lares e dispositivos móveis, suporte e treinamento para atender as deman-
das da assessoria de Segurança institucional - aSi.
Valor:  r$ 191.000,00 (cento e noventa e um mil reais)
Belém (Pa), 06 de junho de 2022.
SaMUElSoN YoiTi iGaKi
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 809613

diÁria
.

Portaria Nº 1500/2022
objetivo: iNSTrUir SiNdicÂNciaS adMiNiSTraTiVia E diSciPliNar , BEM 
coMo ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPliNar EM UNidadE PENal.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/cGP
destino: rEdENÇÃo/Pa
Servidor (es): 54196889 – rodriGo coSTa PiNHEiro dE SoUSa – aS-
SESSor; 6039262 – rafaEla ViTÓria SaMPaio PiNTo – aSSiST. adMi-
NiSTraTiVo; 8400421 – PaUlo cESar doS SaNToS corrEa - aGP.
Período: 6 a 12/6/2022 - diária(s): 6 e ½ (seis e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 809951
Portaria Nº 1502/2022

objetivo: ParTiciPar do cUrSo aVaNÇado dE iNTEliGENcia do EXÉr-
ciTo BraSilEiro Para oficiaiS.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/GaBiNETE
destino: BraSÍlia/df
Servidor (es): 05755450 – MaUro JoSÉ MaUÉS PaiXÃo – Policial Mi-
liTar cEdido/coPE.
Período: 1º a 21/6/2022 - diária(s): 20 e ½ (vinte e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 809961
Portaria Nº 1499/2022

objetivo: rEaliZar ENTrEGa dE MaTEriaiS EM UNidadES PENaiS.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/cTraNS
destino: SaNTarÉM e MaraBá/Pa
Servidor (es): 5920685 – manoel de oliveira valente neto – agp.
Período: 18 a 25/5/2022 - diária(s): 7 e ½ (sete e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 809943
diÁria

Portaria Nº 1497/2022
objetivo: ViSiTa TÉcNica EM UNidadE PENal Para dEfiNir locaiS dE 
oficiNaS do ProcaP E fUNPEN, BEM coMo iNSTrUÇÃo dE coNfEcÇÃo 
dE UNiforMES.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/cTP
destino: MaraBá/Pa
Servidor (es): 5963494 – raiMUNdo NoNaTo GoMES PErEira – coor-
dENador dE TraBalHo E ProdUÇÃo; 5798213 – lUiZ fáBio oliVEira 
BarroS – GErENTE dE ENSiNo ProfiSSioNaliZaNTE; 5962180 – HÉlio 
GoNÇalVES da SilVa alVES – SEcrETário dE dirEToria; 5905617 – 
GErSoN cardoSo SaNToS - aSSESSor.
Período: 23 a 26/5/2022 - diária(s): 3 e ½ (tres e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 809937
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Portaria Nº 1498/2022
objetivo: ParTiciPar da coNfErÊNcia iNTErNacioNal  SoBrE dro-
GaS E criMES VolTada Para o forTalEciMENTo da GESTÃo PENiTEN-
ciária E cooPEraÇÃo iNTEriNSTiTUcioNal.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/aSi
destino: BraSÍlia/df
Servidor (es): 57209784 – carloS olaVo MEScHEdE da SilVEira - aS-
SESSor.
Período: 08 a 10/6/2022 - diária(s): 2 e ½ (duas e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 809941

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 003/2022
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da SEcrETaria dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária 
do ESTado  do  Pará -SEaP, com sede na cidade de Belém, Estado do 
Pará, situada na rua dos Tamoios, n° 1592, Bairro: Batista campos, cEP. 
66.033-172, inscrita no cNPJ nº 05.929.042 e a empresa aViTEc Tecnolo-
gia da informação, registrada no cNPJ sob o ° 36.437.253 / 0001-74 com 
escritório na rua Paes leme, 136 - conj. 905 - Pinheiros - São Paulo / SP - 
cEP 05424-010, Brasil, representada por aVraHaM YEHoSHUa dVir, bra-
sileiro naturalizado, portador da cédula de identidade rG nº 36.282.800-3 
SSP/SP, e cPf nº 214.996.228-48.
DO OBJETO: Aquisição de Software de extração, decodificação e análise de 
dados de telefones celulares e dispositivos móveis, suporte e treinamento 
para atender as demandas da assessoria de Segurança institucional — aSi.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, inciso i da 
lei nº 8.666/93, considerando a exclusividade do fornecedor.
Valor: r$ 191.000,00 (cento e noventa e um mil reais)
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: programa de trabalho 97.101 
03.183.1502.8840, natureza de despesa 449040-94, fonte 0370 e progra-
ma de trabalho 97.101 03.183.1502.8840, natureza de despesa 339039, 
fonte 0101.
ordENador rESPoNSáVEl: SaMUElSoN YoiTi iGaKi
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa 06 de junho de 2022.
SaMUElSoN YoiTi iGaKi
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 809618

.

.

secretaria de estado
de cULtUra

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 361/22, de 03.06.2022.
Servidor: arinaldo dos Santos Belo
Matrícula: 5957409/1
cargo: assistente administrativo
cPf: 830.973.682-72
Prazo para aplicação: 60 (sessenta) dias
Prazo para prestação de contas: 15 (quinze) dias
fonte de recurso: 0101000000
Natureza da despesa: 339039.......................................r$ 7.500,00
ordenador de despesa: lUiZ Maria dE JESUS SoarES JUNior

Protocolo: 809557

.

.

oUtras MatÉrias
.

aViso
aBertUra de eNVeLoPe Nº 2 – ProPosta tÉcNica

coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 01/2022
a Secretaria de Estado de cultura, através da comissão Permanente de 
licitação, no uso de suas atribuições legais, diante da não interposição 
de recursos administrativos, observado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
após o resultado do julgamento da habilitação, da concorrência Pública 
nº 001/2022/SEcUlT, cujo objeto é o registro de Preços para eventual 
contratação de empresa especializada na elaboração das peças técnicas 
e gráficas necessárias e indispensáveis à execução de obras públicas com 
tipologias e complexidades variadas e outras atividades correlatas, por uni-
dades de medidas (m, m², m³, kva), conforme especificações técnicas, 
unidades e quantidades, constantes do anexo i – projeto básico e demais 
anexos deste edital, torna público à todos os interessados, que dará con-
tinuidade ao presente certame licitatório, com a abertura do Envelope Nº 
02 –Proposta Técnica. data de abertura: 09/06/2022; Hora: 09h00min 
(Horário de Belém); local: Sala de reunião da SEcUlT, sito à avenida 
Governador Magalhães Barata, 830 – São Brás – Belém /Pa, cEP:66.063-
240; informações: licitacaosecultpa@gmail.com
Belém (Pa), 06 de junho de 2022.
raimundo fábio coutinho de Souza
Presidente da cPl/SEcUlT

Protocolo: 809541

a comissão designada pela Portaria 377/2021-SEcUlT, em cumprimento 
ao item 4, 4.6, do Edital 005/2021: Artistas, Profissionais e Fazedores de 
cultura, divulga a relação dos candidatos habilitados.
rElaÇÃo – Maio/2022
 

NoMe LiNGUaGeM cPF/cNPJ
1.  EVErToNN SErGio aNGEliM PEdroSa

BaNda aNJoS do MElod
ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS 

arTiSTaS EM cENa - MÚSica 929.101.142-87

2.  SUraMa aliNE MoUra diaS
BaNda d’BailE

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS 
arTiSTaS EM cENa - MÚSica 038.048.272-09

3.  raYMara BorGES BaliEiro corrEa
BaNda  Mara BorGES

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 a 6 
arTiSTaS EM cENa - MÚSica 885.668.382-20

4.  SUaNNY aliNE MoUra diaS
BaNda SUaNNY BaTidÃo

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS 
arTiSTaS EM cENa - MÚSica 023.725.382-84

5.  JHiraN cESar SilVa SErENi
QUadrilHa iMPErio aBaETEUaraS GrUPoS cUlTUraiS TradicioNaiS 080.716.227-29

6.  MaNoEl SaNTaNa SilVa doS SaNToS
QUadrilHa PiPocaNdo JUNiNo GrUPoS cUlTUraiS TradicioNaiS 016.268.512-20

7.  MarcElo SoUZa doS SaNToS
QUadrilHa rEVElaÇÃo dE SÃo JoÃo GrUPoS cUlTUraiS TradicioNaiS 699.744.462-87

8.  NaTália rocHa dE SoUZa
GrUPo cariMBolaNdo GrUPoS cUlTUraiS TradicioNaiS 028.709.542-80

9.  JUciNEidE fErrEira SiTUaBa
GrUPo cHEiro do Pará GrUPoS cUlTUraiS TradicioNaiS 726.005.942-00

10.  TiaGo coSTa GoNÇalVES
GrUPo criaÇÃo JUNiNa GrUPoS cUlTUraiS TradicioNaiS 055.893.312-26

11.  HiolaNda coSTa PaNToJa
colETiVo raÍZES JUNiNaS GrUPoS cUlTUraiS TradicioNaiS 039.107.292-74

12.  MarliSoN alEXaNdrE frEiTaS da SilVa
colETiVo cUlTrocK - fESTiVal do 

folclorE
GrUPoS cUlTUraiS TradicioNaiS 720.062.002-59

13.  GaBriEl fErrEira cardoSo
GrUPo VErEQUETE JUNac GrUPoS cUlTUraiS TradicioNaiS 077.597.052-20

14.  fraNciSco cHaGaS BarBalHo filHo
VErEQUETE cHUla GrUPoS cUlTUraiS TradicioNaiS 932.517.262-34

15.  aNa Maria MorEira dE alMEida
GrUPo oS arUcaráS GrUPoS cUlTUraiS TradicioNaiS 577.485.862-68

16.  cÉlio SaNToS Baia
GrUPo iMPEraTriZ JUNiNa GrUPoS cUlTUraiS TradicioNaiS 871.222.192-91

17.  alMir do Socorro SáTiro da SilVa
GrUPo EXPloSÃo Na roÇa GrUPoS cUlTUraiS TradicioNaiS 672.406.662-04

18.  GErSoN PErEira rodriGUES
GrUPo EXPloSÃo JUNiNa GrUPoS cUlTUraiS TradicioNaiS 793.066.832-00

19.  JaciEl SErrÃo da SilVa
GrUPo ENcaNTo PorTElENSE GrUPoS cUlTUraiS TradicioNaiS 010.579.202-07

20.  lUciValdo doS SaNToS MEdEiroS
GrUPo cariMBÓ do acUTiPErEira GrUPoS cUlTUraiS TradicioNaiS 015.811.062-54

21.  arNaldo aViZ PiNHEiro
GrUPo aSSUriNiS GrUPoS cUlTUraiS TradicioNaiS 795.066.902-00

22.  carloS NilSoN BaTiSTa cHaVES

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 
arTiSTaS EM cENa – MÚSica

32.327.712/0001-06
032.011.712-04

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 a 6 
arTiSTaS EM cENa - MÚSica

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS 
arTiSTaS EM cENa - MÚSica

23.  Mário Ícaro fErrEira da SilVa ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 
arTiSTaS EM cENa – MÚSica 027.658.282-96

24.  fErNaNda fErrEira cHaVES roldiE 39.864.599/0001-47
005.178.152-22

25.  alUÍZio coSTa dE frEiTaS GrUPoS cUlTUraiS TradicioNaiS 257.852.752-20
26.  TaMirES criSTiNa SaNToS doS SaNToS

BaNda forrÓ do BacaNa
ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS 

arTiSTaS EM cENa - MÚSica 031.694.622-29

27.  WHEGliSSoNVaN BEZErra liMa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 
arTiSTaS EM cENa – MÚSica

638.175.942-91  
31.947.038/0001-08

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 a 6 
arTiSTaS EM cENa - MÚSica  

28.  roSilENE fUrTado PadilHa MiNiSTraNTE oU iNSTrUTor(a) dE cUrSo 
oU oficiNa 006.903.832-58

29.  MarcEllo MariaNo BraGa BarroSB 
BaNda HiTS, Pra GalEra MEXEr!  

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS 
arTiSTaS EM cENa - MÚSica 250.803.262-04

30.  Maria da coNcEiÇÃo BriTo dE SoUZa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 
arTiSTaS EM cENa – MÚSica

357.046.672-87MiNiSTraNTE oU iNSTrUTor(a) dE cUrSo 
oU oficiNa
ProdUTor

31.  PEdro rodriGUES dE MoraES EXPoSiTor(a) – arTiSTaS EM arTES 
ViSUaiS 841.810.602-68

32.  MariValdo da SilVa carValHo
MESTrE Bori Bori da aMaZÔNia GrUPoS cUlTUraiS TradicioNaiS 393.613.492-87



68  diário oficial Nº 34.998 Terça-feira, 07 DE JUNHO DE 2022

33.  TaiNá PaiVa GodiNHo
dEBaTEdor(a)

713.017.042
MEdiador(a)

34.  SidiaNa da coNSolaÇao fErrEra dE 
MacEdo

dEBaTEdor(a)
778.479.702-87

MEdiador(a)

35.  Marco aNTÔNio SoUZa dE araÚJo MiNiSTraNTE oU iNSTrUTor(a) dE cUrSo 
oU oficiNa 669.162.322-34

36.  doMiNGoS coNcEiÇÃo EXPoSiTor(a) – arTiSTaS EM arTES 
ViSUaiS 175.635.692.00

37.  Maria JoSÉ BriTo dE SoUZa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 
arTiSTaS EM cENa – MÚSica

577177292-53MiNiSTraNTE oU iNSTrUTor(a) dE cUrSo 
oU oficiNa
ProdUTor

38.  EliaS loPES dE SoUZa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 
arTiSTaS EM cENa

770.016.132-15ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 a 6 
arTiSTaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS 
arTiSTaS EM cENa -

39.  WHaSHiNGToN MEdEiroS da SilVa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 
arTiSTaS EM cENa

536.704.212-87ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 a 6 
arTiSTaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS 
arTiSTaS EM cENa

40.  ValMEri oliVEira SilVa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM aTÉ 3 
arTiSTaS EM cENa

801.735.511-49ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 4 a 6 
arTiSTaS EM cENa

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS 
arTiSTaS EM cENa

41.  Jorge acácio Pereira Wanzeller
Banda chefões da pisadinha

ESPETácUloS arTÍSTicoS coM 7 oU MaiS 
arTiSTaS EM cENa 491.458.512-04

Protocolo: 809989

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 869 de 13 de Maio de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/317645.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “liVE EUfo-
ria MUSical”, referente à iN 690/2022– fcP, fiscal Titular, o (a) servidor 
(a) BrUNo lUÍS MElo da SilVa, matrícula n° 5945823/3, cargo: coord. 
Sonora, Setor: dic., e como fiscal Substituto, o (a) servidor (a) Jair Na-
ZarENo rodriGUES liMa, matrícula nº:5960437/1, cargo:coordenador, 
Setor/local de Trabalho: dic
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
HUMBErTo BoZi SPiNdola
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará –em exercício - fcP

Protocolo: 810053
Portaria Nº1237 de 06 de JUNHo 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 34.959, de 05 de maio de 2022.
coNSidEraNdo a lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/461744.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “liVE NaS 
oNdaS SoNoraS oNliNE”, referentes à iN 977/2022– fcP, fiScal Ti-
TUlar, o (a) servidor (a) BrUNo lUÍS MElo da SilVa, matrícula n° 
5945823/3, cargo: coord. Sonora, Setor: dic., e como fiScal SUBSTi-
TUTo, o (a) servidor (a) Jair NaZarENo rodriGUES liMa, matrícula nº: 
5960437/1, cargo:coordenador, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará –em exercício - fcP

Protocolo: 810011

Portaria Nº1236 de 06 de JUNHo 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 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização 
de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 2022/ 
460636.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “SoNHo BoM 
MUSical”, referentes à iN 976/2022– 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 –em exercício - fcP

Protocolo: 809940
Portaria Nº1235 de 06 de JUNHo 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 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/402685.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “MUNdo do 
SoM”, referentes à iN 975/2022– fcP, fiScal TiTUlar, o (a) servidor 
(a) BrUNo lUÍS MElo da SilVa, matrícula n° 5945823/3, cargo: coord. 
Sonora, Setor: dic, e como fiScal SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a) Jair 
NaZarENo rodriGUES liMa, matrícula nº: 5960437/1, cargo:coordena-
dor, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará –em exercício - fcP

Protocolo: 809974

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 1231 – cGP/daF/FcP de 06 de JUNHo de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 
1986, nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela 
lei nº 6.576, de 3 de setembro de 2003, alterada pela lei nº 8.096, de 
1º de janeiro de 2015 e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, 
publicado no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 98 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994 e o decreto n°9573 de 03/05/2022, doE n°34959 de 05/05/2022 
e ainda os termos do PaE 2022/682510–fcP de 01/06/2022;
rESolVE:
aUToriZar 60 (sessenta) dias de licença Prêmio à servidora EliZaBETH 
criSTiNa da rocHa alVES, matrícula nº 5496586/2, ocupante do cargo 
de ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii, lotado(a) no(a) coordENa-
doria dE GESTÃo dE PESSoaS - cGP, a gozar no período de 14/06/2022 
à 12/08/2022, referente ao Triênio 30/04/2015 à 29/04/2018.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 809926

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 690/2022
Pae: 2022/317645

objeto: ProJETo “liVE EUforia MUSical” no qual os artistas: rP2, far-
ra dE VaQUEiro, lUaNN KáSSio, MoNiQUE Moral, oS BroTHErS, 
ZEZiNHo doS TEcladoS, THaiS PorPiNo, MaTHEUS cUNHa, forrÓ 
coMBaTE, daNiEl araÚJo se apresentarão em formato digital – liVE em 
16/05/2022, no Município de ourém/Pa.
 fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 725/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
dEf 326028; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 
264663.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: 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: 13/05/2022
ordenador: HUMBErTo BoZi SPiNdola

  terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 690/2022

Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 690/2022, com 
fundamento no art. 26 da Lei 8.666/93, com suas posteriores modificações.
Data de Ratificação: 13/05/2022
ordenador: HUMBErTo BoZi SPiNdola

Protocolo: 810052
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eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 976/2022
Pae: 2022/ 460636

objeto: ProJETo “SoNHo BoM MUSical” no qual os artistas: JacKSoN E 
ZÉ VicTor, oS PaNTEraS, claUdio WallacE, TrilHaS da aMaZÔNia, 
BrUNa BarroS, MESTrE JUVENal, allaN roffE se apresentarão em for-
mato digital – live, em 11/06/2022, das 09h às 16h, no município de Be-
lém/PA, com transmissão através do canal oficial da produtora no Youtube.
 fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 958/2022 – ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
df 4049244; 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: fSr ProdUÇÕES, inscrita no cNPJ 25.180.110/0001-03
Valor Total: r$ 100.000,00
data: 03/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

  terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 976/2022

Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 976/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 03/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 809938
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 975/2022

Pae: 2022/402685
objeto: ProJETo “MUNdo do SoM”no qual os artistas: Jaafa rEGGaE, 
foUr MUSic, rafild MoNTEiro, VicTor E lYoN, aMaZoNia GrooVE se 
apresentarão em formato digital – liVE, em 08/06/2022, das 10h às 15h, 
no município de Belém/PA, com transmissão através do canal oficial da 
produtora no Youtube.
 fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 955/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
df 4049134; 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: GM ProdUcoES & EVENToS, inscrita no cNPJ 25.040.045/0001-10
Valor Total: r$60.000,00
data: 06/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

  terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 975/2022

Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 975/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 06/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 809982
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 977/2022

Pae: 2022/461744
objeto: ProJETo “liVE NaS oNdaS SoNoraS oNliNE”no qual os artis-
tas: BaNda rP2, farra dE VaQUEiro, MoNiQUE Moral, ZEZiNHo doS 
TEcladoS, THaYS PorPiNo, forrÓ coMBaTE, daNiEl araUJo se apre-
sentarão em formato digital – liVE, em 08/06/2022, no município de ou-
rém/PA, com transmissão através do canal oficial da produtora no Youtube.
 fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 957/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
df 4049254; 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
favorecidos: 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$ 72.000,00
data: 06/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

  terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 977/2022

Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 977/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 06/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 810014

diÁria
.

Portaria Nº 1202 - cGP/FcP de 02 de JUNHo 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 nº2022/676502 – dli/ fcP, de 31/05/2022.
rESolVE:
 conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor 
abaixo mencionado, que irá conduzir em veículo oficial a equipe técnica 
da diretoria de leitura e informação-dli para a Biblioteca da Usina da Paz 
localizada no município de Marituba/Pa.

NoMe MatrÍcULa carGo PerÍodo diÁria
JoSÉ JÚlio SilVa BEZErra 5892295/1 MoToriSTa 15 a 20/06/2022 3

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 809799
Portaria Nº 1176 – cGP/daF/FcP de 31 de Maio 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 2022/659595-dli/fcP, datado de 27/05/2022.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos colabora-
dores eventuais abaixo mencionados, que ministrarão oficina e workshop: 
adesão, implementação e fortalecimento de sistemas municipais de cultu-
ra-2022, em afuá e Macapá.

NoMe c.P.F MUNicÍPios PerÍodo diÁria

Tatiana do Socorro calandrini fernandes 728.759.962-68 04 a 05/06/2022
06 a 09/06/2022
10 a 12/06/2022

Macapá
afuá

Macapá
8,5

alberdan da Silva Batista 048.086.492-68

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HUMBErTo BoZi SPÍNdola
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP, em exercício.

Protocolo: 809790
Portaria Nº 1179 – cGP/daF/FcP de 31 de Maio 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 2022/655606-dli/fcP, datado de 26/05/2022.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos colabo-
radores eventuais abaixo mencionados, que irão acompanhar oficina e 
workshop: adesão, implementação e fortalecimento de sistemas munici-
pais de cultura-2022, e apresentação dos Editais fcP 2022, em afuá/Pa.

NoMe MatrÍcULa carGo PerÍodo diÁria

SEMiaS dE SoUZa araUJo 57193524/1 TEcNico EM GESTao 
cUlTUral 04 a 12/06/2022 8 ½

daVid PaSSiNHo MoNTES 57200796/1 aSSiSTENTE cUlTUra

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HUMBErTo BoZi SPÍNdola
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP, em exercício

Protocolo: 809792

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº  de 2022 de 07 de JUNHo de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, usando das atri-
buições que lhe são conferidas pelo decreto n° 4.437 de 20 de agosto de 
1986, nos termos da lei n° 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela 
lei n] 6.576, de 03 de setembro de 2003, alterada pela lei n°  8.096, de 
1° de janeiro de 2015, e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, 
publicado no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
considerando o procedimento regulamentado no Edital n° 07, de 
12.05.2022, que rege o “PrÊMio – XViii concurso Estadual de Quadrilhas 
Juninas 2022”
rESolVE:
art.1°. Tornar pública a lista dos Habilitados no Edital supra citado.
arraial de Todos os Santos 2022
XViii concurso Estadual de Quadrilhas Juninas
QUadrilHaS HaBiliTadaS
QUadrilHaS adUlTo
 

ord QUadriLHas JUNiNa MUNicÍPio

1 rEVElaÇÃo cacHoEirENSE cacHoEira do arari
2 rocEiroS da JUVENTUdE MariTUBa
3 raÍZES dE aBaETÉ aBaETETUBa
4 iMPÉrio JUNiNo SaNTa iZaBEl do Pará

5 GiGaNTES do NorTE MaraBá
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6 SEdUÇÃo raNcHiSTa BElÉM
7 EXPloSÃo JoVEM dE TracUaTEUa TracUaTEUa
8 rocEiroS dE BaGrE BaGrE
9 rocEiroS do aMor MariTUBa
10 MarUJoS dE SÃo JoÃo BraGaNÇa
11 rENoVaÇÃo JUNiNa BaGrE
12 cHEiro cHEiroSo MariTUBa
13 SaBor MaraJoara aNaNiNdEUa
14 rocEiroS da JUVENTUdE MariTUBa
15 coraÇÃo JUNiNo aBaETETUBa
16 rENoVacao JUNiNa MariTUBa
17 laÇo do aMor MocaJUBa
18 flor dE MaNdacarU caSTaNHal
19 rEVElaÇÃo JUNiNa dE BENfica BENEVidES
20 SENSaÇÃo caBra da PESTE aNaNiNdEUa
21 roSa VErMElHa BraGaNÇa
22 rEVElaÇÃo JUNiNa - iGaraPÉ-Miri iGaraPÉ-Miri
23 caBocloS do caETÉ BraGaNÇa
24 rocEiroS da BarÃo BElÉM
25 arraSTao do aMor MaraBá
26 ENcaNTo da JUVENTUdE BElÉM
27 coraÇÃo caiPira a PriNcESiNHa dE rEdENÇÃo rEdENÇÃo
28 MiSTUra fiNa dE aBaETETUBa aBaETETUBa
29 GrUPo JUNiNo TradiÇÃo MocaJUBa
30 iMPÉrio aBaETEUaraS aBaETETUBa
31 PiPocaNdo JUNiNo BElÉM
32 aMor dE UM MENSaGEiro BElÉM
33 SPlENdor MaraBá
34 TradiÇÃo JUNiNa do BENGUi BElÉM
35 GrUPo JUNiNo TradiÇÃo MocaJUBa
36 rEiNo dE SÃo JoÃo BElÉM
37 MiSTUra fiNa ViGiENSE ViGia
38 rocEiroS do MilHaral liMoEiro do aJUrU
39 rEVElaÇÃo JUNiNa dE QUaTiPUrU QUaTiPUrU
40 ENcaNTo JUNiNo dE MElGaÇo MElGaÇo MaraJÓ
41 fUZUÊ JUNiNo BElÉM
42 PErÓla NEGra BraGaNÇa
43 SiMPaTia JUNiNa TracUaTEUa
44 foGo No raBo MaraBá
45 alEGria JUNiNa SalVaTErra
46 ParaiSo JUNiNo BElÉM
47 aSa BraNca dE SÃo JoÃo aNaNiNdEUa
48 flor dE JUNHo aBaETETUBa
49 SaNTa lUZia BElÉM
50 rocEira arraSTaPÉ BElÉM
51 forrÓ dE cHEiro MaraPaNiM
52 iMPÉrio JUNiNo do oUTEiro BElÉM
53 rocEiroS do diViNo BarcarENa
54 rEVElaÇÃo JUNiNa dE aBaETETUBa aBaBETETUBa
55 caiPiraS do Sal SaliNÓPoliS
56 rEVolUÇÃo JUNiNa BarcarENa
57 doNa flor TUcUrUÍ
58 forrÓ SaNfoNado aNaNiNdEUa
59 ENcaNTo JUNiNo dE MariTUBa MariTUBa
60 BUScaPÉ BElÉM
61 rocEiroS PÉ dE MolEQUE BElÉM icoaraci
62 aTraÇÃo JUNiNa do BENGUi BElÉM
63 fEiTiÇo MaraJoara cUrraliNHo MaraJÓ
64 iMPEraTriZ JUNiNa PorTEl MaraJÓ
65 iMPacTo JUNiNo BElÉM icoaraci
66 cHEiro do Pará BarcarENa
67 flor dE lYZ aNaNiNdEUa
68 rEP JUNiNa iGaraPÉ-Miri
69 SENSaÇÃo JUNiNa dE SoUrE SoUrE MaraJÓ
70 fUSÃo JUNiNa ViGia dE NaZarÉ

71 oS TaNcrEdiNHoS aNaNiNdEUa

72 rENoVaÇÃo dE SÃo JoÃo BElÉM

73 roSa VErMElHa- icoaraci BElÉM

74 aÇUcENa do aMor ViGia dE NaZarE

75 fUracÃo JUNiNo dE oUTEiro BElÉM
76 criSTal JUNiNo BElÉM
77 ESQUadrÃo JUNiNo aNaNiNdEUa
78 ESTrEla dE SÃo JoÃo TUcUrUi
79 oS caNGacEiroS aNaNiNdEUa
80 TradiÇÃo JUNiNa Sao MiGUEl do GUaMa
81 SENSaÇÃo JUNiNa caPaNEMa
82 roMaNcE MaTUTo BElÉM
83 raiNHa da JUVENTUdE BElÉM
84 MocidadE JUNiNa aNaNiNdEUa
85 MorENiNHa da caMPiNa BElÉM
86 EXPloSÃo da JUVENTUdE aNaNiNdEUa
87 iGara iGaraPÉ-aÇU
88 JUNiNa BUJára BUJarU
89 o aMor É NoSSo MoSQUEiro BElÉM
90 rocEiroS da aMiZadE aNaNiNdEUa
91 BalÃo dE oUro BElÉM
92 ENcaNTo ParaENSE aNaNiNdEUa
93 GEraÇÃo ESTrEla JUNiNa BElÉM
94 raÍZES JUNiNa cUrraliNHo - MaraJÓ
95 ENcaNTo JUNiNo MoSQUErENSE MoSQUEiro BElÉM
96 fÚria JUNiNa BElÉM
97 aTraÇÃo JUNiNa caPaNEMa
98 EXPloSÃo JUNiNa caMETá
99 SENSaÇÃo do GUrUPi ViSEU
100 BraSilEiriNHa icoaraci BElÉM

QUadrilHaS MiriM
 

ord QUadriLHas JUNiNa MUNicÍPio
1 cHUPico Na roÇa BElÉM
2 TradiÇÃo TracUaTEUENSE TracUaTEUa
3 rEVElaÇÃo JUNiNa MiriM aBaETETUBa
4 SaNTa lUZia MiriM BElÉM
5 raÍZES da SiMPaTia colarES
6 EXPloSÃo JUNiNa dE SoUrE SoUrE MaraJÓ

art.2°. fica aberto o período de recurso pelo prazo de 02 (dois) dias a 
contar desta data.
art. 3°. revogam-se as disposições em contrário.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Belém, 06 de junho de 2022

Protocolo: 810059
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 979/2022

Pae: 2022/461552
objeto: ProJETo “liVE SHoW cUlTUral Na NET”no qual os artistas: 
raiff PEGada, THaYS NEVES, BaTiSTa PiSEro, ElToN ESToUrado, 
iraN fEliPE, rafa loVE, rENNÊ E BaNda rEMElEXo se apresentarão em 
formato digital – liVE, em 10/06/2022, das 08h às 16h, no município de 
Santarém Novo/PA, com transmissão através do canal oficial da produtora 
no Youtube.
 fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº  939/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
df 4049253; 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
favorecidos: MT ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ 
45.080.479/0001-51
Valor Total: r$ 72.000,00 
data: 06/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

 terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 979/2022

Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 979/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores 
modificações.
Data de Ratificação: 06/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 978/2022
Pae: 2022/403820

objeto: ProJETo “liVE PErcUSSÃo doS riTMoS”no qual os artistas: 
raiff PEGada, BaTiSTa do PiSEiro, ElToN ESToUrado, iraN fEliPE, 
rafa loVE, rENNÊ, BaNda rEMElEXo, KarliElSoN VaQUEiro, aNdrEY 
ViaNa, dioGo se apresentarão em formato digital – liVE, em 11/06/2022, 
das 09h às 16h, no município de Garrafão do Norte/Pa, com transmissão 
através do canal oficial da produtora no Youtube.
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 fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº  954/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
df 4049210; 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
favorecidos: rB ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ: 
32.796.118/0001-64, e MT ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ 
45.080.479/0001-51
Valor Total: r$ 91.000,00
data: 06/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 978/2022

Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 978/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores 
modificações.
Data de Ratificação: 06/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Portaria Nº1239 de 06 de JUNHo de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos 
termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Estadual, 
publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 33.111 
de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado no doE 
nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização 
de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/461552.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “liVE SHoW 
cUlTUral Na NET”, referentes à iN 979/2022– fcP, fiScal TiTUlar, o 
(a) servidor (a) BrUNo lUÍS MElo da SilVa, matrícula n° 5945823/3, 
cargo: coord. Sonora, Setor: dic, e como fiScal SUBSTiTUTo, o (a) 
servidor (a) Jair NaZarENo rodriGUES liMa, matrícula nº: 5960437/1, 
cargo:coordenador, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira 
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará –em exercício - fcP

Portaria Nº1238 de 06 de JUNHo de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos 
termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Estadual, 
publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 33.111 
de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado no doE 
nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização 
de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/403820.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “liVE 
PErcUSSÃo doS riTMoS”, referentes à iN 978/2022– fcP, fiScal TiTUlar, 
o (a) servidor (a) BrUNo lUÍS MElo da SilVa, matrícula n° 5945823/3, 
cargo: coord. Sonora, Setor: dic, e como fiScal SUBSTiTUTo, o (a) 
servidor (a) Jair NaZarENo rodriGUES liMa, matrícula nº: 5960437/1, 
cargo:coordenador, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira 
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará –em exercício - fcP

Protocolo: 810104
..

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

diÁria
.

Portaria Nº 503 de 03 de JUNHo de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe

a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. Nº 2022/699108/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder a servidora relacionada; 2 ½ (duas diárias e meia), que se 
deslocou para o município de canaã dos carajás, nos dias 03 a 05 de ju-
nho de 2022, para cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado 
do Pará.
NoME: Juliana Martins lima
MaTrÍcUla: 5949096
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação

Portaria Nº 504 de 03 de JUNHo de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe

a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. Nº 2022/635801/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder a servidora relacionada; ½ (meia diária), que se deslocou 
para o município de canaã dos carajás, no dia 24 de maio de 2022, para 
cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado do Pará.

NoME: laise cristiny coelho Pereira
MaTrÍcUla: 57204612
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação

Portaria Nº 505 de 03 de JUNHo de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe

a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. Nº 2022/614003/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder a servidora relacionada; 1 ½ (uma diária e meia), que se 
deslocou para os municípios de oriximiná e Santarém, nos dias 18 a 19 de
maio de 2022, para cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado 
do Pará.
NoME: laíse cristiny coelho Pereira
MaTrÍcUla: 57204612
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação

Portaria Nº 506 de 03 de JUNHo de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe

a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. Nº 2022/687448/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado; 1 (uma diária complementar), que 
por motivo de alteração de logística na agenda do Governo, houve a ne-
cessidade de permanecer ao município de água azul do Norte de 02 a 06 
de junho de 2022.
NoME: Wagner Gomes Pantoja
MaTrÍcUla: 5964491
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação

Portaria Nº 507 de 03 de JUNHo de 2022.
orieNtaÇÃo NorMatiVa Nº 001/2008 – aGe

a Secretária de Estado de comunicação, usando de suas atribuições legais 
e conforme Proc. Nº 2022/687490/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado; 1 (uma diária complementar), que 
por motivo de alteração de logística na agenda do Governo, houve a ne-
cessidade de permanecer ao município de água azul do Norte de 02 a 06 
de junho de 2022.
NoME: Gilberto adriano Pastana Marçal
MaTrÍcUla: 5891674
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação

Protocolo: 810093
Portaria Nº 483 de 03 de JUNHo de 2022

a Secretária de Estado de comunicação, no uso de suas atribuições que lhe 
foram designadas através do decreto Governamental publicado no doE nº 
34.783 de 02 de dezembro de 2021. considerando o que dispõe os arts. 74 
a 76 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994.
rESolVE: coNcEdEr férias regulamentares, aos servidores abaixo 
relacionados, referente ao mês de JUlHo de 2022. 

MatricULa NoMe carGo GoZo aQUisitiVo

5949318/1
alEX MaciEl NoGUEira 

riBEiro 
aSSESSor dE coMUNi-

caÇÃoii
01/07/2022 a 
15/07/2022 2021/2022

5954184/1 aNaSTacia rodriGUES PiNTo rElaÇÕES PUBlicaS 11/07/2022 a 
25/07/2022 2021/2022

5946368/2
BErNardETE cardoSo da 

SilVa
aSSESSor dE coMUNi-

caÇÃoii
04/07/2022 a
 18/07/2022 2020/2021

5931799/2
daYaNE corrEa PaNToJa 

Baia JorNaliSTa 
04/07/2022 a 
18/07/2022 2020/2021

5945997/1
HaMilToN PiNHEiro da 

coSTa JUNior dirETor 04/07/2022 a 
02/08/2022 2020/2021

57175196/3 HEloa BarBoSa caNali aSSESSor dE iM-
PrENSa i 

11/07/2022 a 
09/08/2022 2021/2022

5949096/2 JUliaNa MarTiNS liMa aSSESSor dE coMUNi-
caÇÃoii

04/07/2022a 
18/07/2022 2021/2022

5917962/2
MEliSSa BriTo Barra 

SoBral 
aSSESSor dE iM-

PrENSa i 
11/07/2022a
25/07/2022 2021/2022

5067642/1 Maria GorETi dE MElo 
HaMoY cHEfE dE GaBiNETE 15/07/2022 a 

29/07/2022 2020/2021
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5888293/6
PaUlo aNdrE liMa caVal-

caNTE 
coordENador dE 

NUclEo 
13/06/2022 a 
11/07/2022 2021/2022

5945856/2
roGErioda SilVa UcHoa 

PiNHEiro
aSSESSor dE iM-

PrESa i 
15/07/2022 a 
29/07/2022 2021/2022

57234810/2
roNald faBricio MadEira 

riBEiro
aSSESSor dE coMUNi-

caÇÃo i 
18/07/2022 a 
01/08/2022 2021/2022

5946997/2
SilVia daNiEllE GoMES 

BarBoSa diaS  
coordENador dE 

NUclEo  
14/07/2022 a 
12/08/2022 2021/2022

5946974/2
ViViaNE fErrEira dE Sá 

NUNES  
aSSESSor dE coMUNi-

caÇÃo i 
18/07/2022a 
01/08/2022 2021/2022

5960726/1 rodriGo VilHENa BarBoSa TEcNico EM GESTÃo dE 
iNforMaTica  

18/07/2022a
01/08/2022 2021/2022

5956606/1 ciro MicHEl fErrEira 
coUTiNHo

 aSSESSor dE coMUNi-
caÇÃo ii

15/07/2022 a 
29/07/2022 2020/2021

5891674/3 GilBErTo adriaNo PaSTaNa 
MarÇal MoToriSTa 11/07/2022a

25/07/2022 2021/2022

dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira 
SEcrETária dE ESTado dE coMUNicaÇÃo

Protocolo: 810103

.

.

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

.

Portaria
.

Port. de redes/sUBst. Nº 632/2022-GaB/Pad. 
BeLÉM, 06 de JUNHo 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 234/2018-GaB/Pad de 05/09/2018, 
publicada no doE edição nº 33.699 de 13/09/2018.
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 641/2022, datado em 
06/06/2022, da comissão Processante;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i - rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii - SUBSTiTUir a servidora JoaNilcE carNEiro PErEira, Mat. nº 
454745-1, pela servidor roBErTo aNiZio doS SaNToS da coSTa, Mat. 
nº 5902612-1, e Substituir o membro Maria da GlÓria dE SoUZa Bor-
GES, Mat. nº 5890910-1, pela servidora, NaTHália dE NaZarETH fEr-
rEira MoNTEiro, Mat. nº 5897320-1, para atuar no Pad supracitado, na 
qualidade de membro;
iii - coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
iV – revogam-se as disposições em contrário;
V – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Protocolo: 809795
GoVerNo do estado do ParÁ

secretaria de estado de edUcaÇÃo
secretÁria adJUNta de eNsiNo
Portaria N° 75/2022 - GaB/saeN

dispõe sobre a autorização para recebimento e movimentações do fundo 
rotativo da EEEfM Prof. JorGE loPES raPoSo - USE 11, concedida a 
servidora abaixo relacionado, responsável pela referida Unidade de Ensino.
a SEcrETária adJUNTa dE ENSiNo, no uso de suas atribuições legais e;
coNSidEraNdo a conclusão dos autos do processo n° 2022-626346- PaE.
rESolVE
 art. 1° - autorizar a Vice- diretora da EEEfM. Prof. JorGE loPES raPo-
So - USE 11, a receber os recursos do fundo rotativo da referida Unidade 
referente ao exercício de 2022, podendo executar as seguintes transações: 
Efetuar pagamentos, emitir cheques, solicitar saldos e extratos bancários, 
retirar cheques devolvidos, sustar/ contra ordenar, cancelar, baixar che-
ques e efetuar transferências. 

MUNicÍPio setor serVidor (a) MatrÍcULa cPF
icoaraci - 

USE 11 EEEfM Prof. JorGE loPES raPoSo NaTaliNa BENTES 
ModESTo 5901649-1 696.204.072-53

art. 2° - fica Expressamente proibido ao servidor: Solicitar abertura de 
contas correntes e delegar poderes à terceiros, para movimentação de 
contas em nome da Secretaria de Estado de Educação.
art. 3° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém, 06 de junho de 2022.
regina celli Santos alves
Secretária adjunta de Ensino, em exercício

Protocolo: 810087
GoVerNo do estado do ParÁ

secretaria de estado de edUcaÇÃo
secretÁria adJUNta de eNsiNo
Portaria N° 76/2022 - GaB/saeN

dispõe sobre a autorização para recebimento e movimentações do fundo 
rotativo da EEEM aBrÃo SiMÃo JaTENE/ cametá, concedida a servido-
ra abaixo relacionado, responsável pela referida Unidade de Ensino.
a SEcrETária adJUNTa dE ENSiNo, no uso de suas atribuições legais e;
coNSidEraNdo a conclusão dos autos do processo n° 2022/621784- PaE.
 rESolVE
art. 1° - autorizar a Vice- diretora da EEEM. aBrÃo SiMÃo JaTENE/ came-
tá, a receber os recursos do fundo rotativo da referida Unidade referente 
ao exercício de 2022, podendo executar as seguintes transações: Efetuar 
pagamentos, emitir cheques, solicitar saldos e extratos bancários, retirar 
cheques devolvidos, sustar/ contra ordenar, cancelar, baixar cheques e efe-
tuar transferências. 

MUNicÍPio setor serVidor (a) MatrÍcULa cPF

caMETá- UrE 02 EE aBrÃo SiMÃo JaTENE/ 
cametá

Erica aUGUSTa MoraES 
GoNÇalVES 57212474/1 424.030.062-20

art. 2° - fica Expressamente proibido ao servidor: Solicitar abertura de 
contas correntes e delegar poderes à terceiros, para movimentação de 
contas em nome da Secretaria de Estado de Educação.
art. 3° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Belém, 06 de junho de 2022.
regina celli Santos alves
Secretária adjunta de Ensino, em exercício

Protocolo: 810057
Port. de redes/sUBst. Nº 628/2022-GaB/Pad. 

BeLÉM, 06 de JUNHo 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 161/2021-GaB/Pad de 09/02/2021, 
publicado no doE edição nº 34.488 de 10/02/2021;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 637/2022, de 03 de junho 
de 2022, da comissão Processante;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i - rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii - SUBSTiTUir as servidoras JoaNilcE carNEiro PErEira, matrícula n° 
454745-1 e Maria da GlÓria dE SoUZa BorGES, matrícula nº 5890910-
1, pelos servidores NaTHália dE NaZarETH fErrEira MoNTEiro, matrí-
cula nº 5897320-1 e roBErTo aNiZio doS SaNToS da coSTa, Mat. nº 
5902612-1, para atuar no Processo administrativo disciplinar supracitado, 
na qualidade de membros;
iii - coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
iV – revogam-se as disposições em contrário;
V – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Port. de Prorr/sUBst. Nº 629/2022-GaB/Pad. 
BeLÉM, 06 de JUNHo 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 295/2018-GaB/Pad de 06/11/2018, 
publicado no doE edição nº 33.735 de 08/11/2018;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 632/2022, de 02 de junho 
de 2022, da comissão Processante;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i - dESiGNar a servidora alciNETE do Socorro liMa da coSTa, Mat. 
nº 57211696-1, na condição de presidente do Processo administrativo dis-
ciplinar nº 295/2018-GaB/Pad de 06/11/2018, publicado no doE edição 
nº 33.735 de 08/11/2018, em substituição à servidora TaNia dE NaZa-
rÉ PaMPloNa SEaBra, matrícula nº 5618460-3 e iNclUir a servidora 
SaYoNara caMarGo foNTaNa, Mat. nº 773573-2, na composição de tal 
colegiado, na condição de membro;
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ii - ProrroGar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
iii - coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
iV – revogam-se as disposições em contrário;
V – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Portaria de redes. Nº 630/2022-GaB/Pad.  
BeLÉM, 06 de JUNHo 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 01/2022-NdE/SEdUc, 
de 02/06/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo 
disciplinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 374/2017-GaB/Pad 
de 11/09/2017, publicada no doE n° 33.456 de 12/09/2017, prorrogado 
pela PorTaria Nº 439/2017-GaB/Pad de 04/12/2017, publicada no doE 
nº 33.516 de 13/12/2017, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Portaria de redes. Nº 631/2022-GaB/Pad.  
BeLÉM, 06 de JUNHo 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 03/2022-NdE/SEdUc, 
de 02/06/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo 
disciplinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 463/2017-GaB/Pad 
de 26/10/2017, publicada no doE n° 33.488 de 30/10/2017, prorrogado 
pela PorTaria Nº 68/2018-GaB/Pad de 21/02/2018, publicada no doE 
nº 33.564 de 23/02/2018, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Protocolo: 809503

.

.

adMissÃo de serVidor
.

ato: coNtrato Nº 299/2022-BeLÉM
Nome: VEraNEiZE doS aNJoS alVES
cargo: ProfESSor
Vigência: 03/06/2022 a 02/06/2023
dotação orçamentária: Processo nº 9662/2022, autorizado em 30/03/2022.
ato: coNTraTo Nº 300/2022-caPiTÃo PoÇo
Nome: rENaTa doS SaNToS da SilVa TEMBE
cargo: SErVENTE
Vigência: 07/06/2022 a 06/06/2023
dotação orçamentária: Processo nº 621427/2021, autorizado 
em 04/04/2022.

Protocolo: 810038
Portaria de diarias No. 53498/2022

oBJETiVo: coNSTaTar a NEcESSidadE dE BENS MÓVEiS Para aTENdEr 
a dEMaNda EEEfM doM JoÃo Vi.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caPaNEMa / 02/06/2022 - 03/06/2022 Nº diárias: 1
caPaNEMa / BElEM / 03/06/2022 - 03/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: PEdro HENriQUE ProTaZio coElHo
MaTrÍcUla: 5900059

cPf: 85194638272
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 809476

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

ato: Portaria Nº 140/2022-cPsP
Término de vínculo: 15/05/2022
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: KaTia MESQUiTa da SilVa
cargo: Professor
forma de admissão: Temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS

ato: Portaria Nº 141/2022-cPsP
Término de vínculo: 31/05/2022
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: SUElaYNE MaYUMi MoraES SoUZa
cargo: Professor
forma de admissão: Temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS

ato: Portaria Nº 142/2022-cPsP
Término de vínculo: 25/04/2022
Motivo: distrato
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: faBio alBiNo da crUZ PEralTa
cargo: Professor
forma de admissão: Temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS

ato: Portaria Nº 143/2022-cPsP
Término de vínculo: 01/02/2022
Motivo: distrato
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: riTa do ESPiriTo SaNTo PaiXao do NaSciMENTo
cargo: assistente administrativo
forma de admissão: Temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS

ato: Portaria Nº 144/2022-cPsP
Término de vínculo: 01/01/2022
Motivo: distrato
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: PaTricia BarroS dE MoraES
cargo: assistente administrativo
forma de admissão: Temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS

ato: Portaria Nº 145/2022-cPsP
Término de vínculo: 15/02/2022
Motivo: distrato
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: aJaKS roBErTo alMEida GoMES
cargo: Professor
forma de admissão: Temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS

ato: Portaria Nº 146/2022-cPsP
Término de vínculo: 08/03/2022
Motivo: distrato
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: THYaGo dENiS caMPoS alVES
cargo: Professor
forma de admissão: Temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS

ato: Portaria Nº 147/2022-cPsP
Término de vínculo: 11/01/2022
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: EriVElTo da SilVa liMa
cargo: Professor
forma de admissão: Temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS

ato: Portaria Nº 148/2022-cPsP
Término de vínculo: 31/05/2022
Motivo: rescisão a pedido
Órgão: Secretaria de Estado de Educação
Nome do servidor: arNaldo MacHado fErrEira
cargo: assistente administrativo
forma de admissão: Temporário
ordenador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS

Protocolo: 810023

.

.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 53514/2022
OBJETIVO: Serviços de vistoria para fins de fiscalização de obras da EE 
Manoel Julião Garcia castanho - contrato n. 098/2021, localizada no Mu-
nicípio de Bragança.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BraGaNca / 30/05/2022 - 30/05/2022 Nº diárias: 0
BraGaNca / BElEM / 30/05/2022 - 31/05/2022 Nº diárias: 1.5
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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: 809776
Portaria de diarias No. 53613/2022

oBJETiVo: Viagem com objetivo de atuar na reinauguração que foi adiada 
para o dia 03. 06. 2022, conforme agenda do Exmo Governador do Estado 
da EEEM irmã dulce/Pa, localizada no Município de Parauapebas, traba-
lhando na organização e logística dos espaços pedagógicos da instituição.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caNaa doS caraJaS / 31/05/2022 - 31/05/2022 Nº diárias: 0
caNaa doS caraJaS / ParaUaPEBaS / 31/05/2022 - 31/05/2022 Nº diárias: 0
ParaUaPEBaS / BElEM / 31/05/2022 - 04/06/2022 Nº diárias: 4.5
NoME: WaNdErlicE rEJaNE da rocHa MiraNda
MaTrÍcUla: 5891271
cPf: 26965909234
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: JoSE alEXaNdrE BUcHacra araUJo cPf: 31838154272

Protocolo: 809597
Portaria de diarias No. 53555/2022

oBJETiVo: rEaliZar ENTrEGa dE MaTEriaiS PErMaNENTE (coNJ. alU-
No/MaQMoNÉiS NaS EEEM PacÍfico lEÃo da coSTa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Garrafao do NorTE / 01/06/2022 - 02/06/2022 Nº diárias: 1
Garrafao do NorTE / BElEM / 02/06/2022 - 02/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: raiMUNdo NoNaTo MoNTEiro doS rEiS
MaTrÍcUla: 316962
cPf: 25101684287
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: JoSE alEXaNdrE BUcHacra araUJo cPf: 31838154272

Protocolo: 809583
Portaria de diarias No. 53556/2022

oBJETiVo: rEaliZar ENTrEGa dE MaTEriaiS PErMaNENTE (coNJ. alU-
No/MaQMoNÉiS NaS EEEM PacÍfico lEÃo da coSTa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Garrafao do NorTE / 01/06/2022 - 02/06/2022 Nº diárias: 1
Garrafao do NorTE / BElEM / 02/06/2022 - 02/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: claUdio NaSciMENTo doS SaNToS
MaTrÍcUla: 6333699
cPf: 30628997272
carGo/fUNÇÃo:
ViGia / aTiV aPoio oPErac
ordENador: JoSE alEXaNdrE BUcHacra araUJo cPf: 31838154272

Protocolo: 809584
Portaria de diarias No. 53560/2022

oBJETiVo: rEaliZar ENTrEGa dE MaTEriaiS PErMaNENTE (coNJ. alU-
No/MaQMoNÉiS NaS EEEM PacÍfico lEÃo da coSTa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Garrafao do NorTE / 01/06/2022 - 02/06/2022 Nº diárias: 1
Garrafao do NorTE / BElEM / 02/06/2022 - 02/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE Maria GoMES
MaTrÍcUla: 760927
cPf: 28345495249
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: JoSE alEXaNdrE BUcHacra araUJo cPf: 31838154272

Protocolo: 809588
Portaria de diarias No. 53618/2022

oBJETiVo: Viagem com objetivo de prestar apoio a equipe da Prefeitura da 
Seduc no Município de Paraupebas, na reinauguração da EEEM irmã dulce.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caNaa doS caraJaS / 31/05/2022 - 31/05/2022 Nº diárias: 0
caNaa doS caraJaS / ParaUaPEBaS / 31/05/2022 - 31/05/2022 Nº diárias: 0
ParaUaPEBaS / BElEM / 31/05/2022 - 04/06/2022 Nº diárias: 4.5
NoME: JoSE lUiS da coSTa alVES
MaTrÍcUla: 5660866
cPf: 21204560200
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: JoSE alEXaNdrE BUcHacra araUJo cPf: 31838154272

Protocolo: 809590
Portaria de diarias No. 53616/2022

OBJETIVO: Viagem para verificação das instalações elétricas, instalação de 
bebedouros, movimentação e distribuição de materiais permanentes nas sa-
las de aula, montagem de estante na EEEM irmã dulce, localizada no Municí-
pio de Parauapebas/Pa, com reinauguração prevista para o dia 03. 06. 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caNaa doS caraJaS / 31/05/2022 - 31/05/2022 Nº diárias: 0
caNaa doS caraJaS / ParaUaPEBaS / 31/05/2022 - 31/05/2022 Nº diárias: 0
ParaUaPEBaS / BElEM / 31/05/2022 - 04/06/2022 Nº diárias: 4.5
NoME: alMir JoSE dE oliVEira
MaTrÍcUla: 5128706
cPf: 38002752287
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE / aTiV aPoio oPErac
ordENador: JoSE alEXaNdrE BUcHacra araUJo cPf: 31838154272

Protocolo: 809592

Portaria de diarias No. 53614/2022
oBJETiVo: Viagem com objetivo de atuar na reinauguração que foi adiada 
para o dia 03. 06. 2022, conforme agenda do Exmo Governador do Estado 
da EEEM irmã dulce/Pa, localizada no Município de Parauapebas, traba-
lhando na organização e logística dos espaços pedagógicos da instituição.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caNaa doS caraJaS / 31/05/2022 - 31/05/2022 Nº diárias: 0
caNaa doS caraJaS / ParaUaPEBaS / 31/05/2022 - 31/05/2022 Nº diárias: 0
ParaUaPEBaS / BElEM / 31/05/2022 - 04/06/2022 Nº diárias: 4.5
NoME: SolaNGE Maria oliVEira diaS
MaTrÍcUla: 5858283
cPf: 26386097220
carGo/fUNÇÃo:
cHEfE dE GrUPo / dirEcao
ordENador: JoSE alEXaNdrE BUcHacra araUJo cPf: 31838154272

Protocolo: 809594
Portaria de diarias No. 53515/2022

oBJETiVo: fiscalização da obra de construção de creche nos Municípios 
de Terra alta, curuçá, Marapanim, igarapé açú, igarapé açú e Magalhães 
Barata referentes aos contratos n. 60, 58, 59, 61 e 62/2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / TErra alTa / 30/05/2022 - 30/05/2022 Nº diárias: 0
TErra alTa / cUrUca / 30/05/2022 - 31/05/2022 Nº diárias: 1
cUrUca / MaraPaNiM / 31/05/2022 - 01/06/2022 Nº diárias: 1
MaraPaNiM / iGaraPE-acU / 01/06/2022 - 02/06/2022 Nº diárias: 1
iGaraPE-acU / MaGalHaES BaraTa / 02/06/2022 - 03/06/2022 Nº diárias: 1
MaGalHaES BaraTa / BElEM / 03/06/2022 - 03/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: WaNdErSoN riBEiro dE liMa
MaTrÍcUla: 57221038
cPf: 63635321249
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 809468
Portaria de diarias No. 53516/2022

OBJETIVO: Conduzir o técnico da DRTI para realizar fiscalização da obra 
de construção de creche nos Municípios de Terra alta, curuçá, Marapanim, 
igarapé açú, igarapé açú e Magalhães Barata referentes aos contratos n. 
60, 58, 59, 61 e 62/2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / TErra alTa / 30/05/2022 - 30/05/2022 Nº diárias: 0
TErra alTa / cUrUca / 30/05/2022 - 31/05/2022 Nº diárias: 1
cUrUca / MaraPaNiM / 31/05/2022 - 01/06/2022 Nº diárias: 1
MaraPaNiM / iGaraPE-acU / 01/06/2022 - 02/06/2022 Nº diárias: 1
iGaraPE-acU / MaGalHaES BaraTa / 02/06/2022 - 03/06/2022 Nº diárias: 1
MaGalHaES BaraTa / BElEM / 03/06/2022 - 03/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: SaNdoVal SilVa oliVEira
MaTrÍcUla: 761109
cPf: 14839300259
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 809470
Portaria de diarias No. 53504/2022

oBJETiVo: conduzir os técnicos para realizar treinamento/orientação so-
bre prestação de contas, nos Municípios de Soure e Salvaterra.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SoUrE / 06/06/2022 - 08/06/2022 Nº diárias: 2
SoUrE / SalVaTErra / 08/06/2022 - 10/06/2022 Nº diárias: 2
SalVaTErra / BElEM / 10/06/2022 - 10/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: fraNciSco SalES da SilVa oliVEira
MaTrÍcUla: 557811
cPf: 04541839253
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE rEf. i / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 809472
Portaria de diarias No. 53585/2022

oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para rEaliZar ENTrEGa dE MaTEriaiS 
PErMaNENTE (coNJ. alUNo/MaQMoNÉiS NaS EEEM PacÍfico lEÃo da coSTa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Garrafao do NorTE / 02/06/2022 - 03/06/2022 Nº diárias: 1
Garrafao do NorTE / BElEM / 03/06/2022 - 03/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: MarcoS aNToNio da SilVa MorEira
MaTrÍcUla: 192813
cPf: 18602266200
carGo/fUNÇÃo:
aG. dE PorTaria / aTiV aPoio oPErac
ordENador: JoSE alEXaNdrE BUcHacra araUJo cPf: 31838154272

Protocolo: 809486
Portaria de diarias No. 53553/2022

oBJETiVo: rEaliZar ENTrEGa dE MaTEriaiS PErMaNENTE (coNJ. alU-
No/MaQMoNÉiS NaS EEEM PacÍfico lEÃo da coSTa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Garrafao do NorTE / 01/06/2022 - 02/06/2022 Nº diárias: 1
Garrafao do NorTE / BElEM / 02/06/2022 - 02/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: SEBaSTiao BraGa da SilVa
MaTrÍcUla: 941883
cPf: 14257394234
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE / aTiV aPoio oPErac
ordENador: JoSE alEXaNdrE BUcHacra araUJo cPf: 31838154272

Protocolo: 809480
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Portaria de diarias No. 53584/2022
oBJETiVo: rEaliZar ENTrEGa dE MaTEriaiS PErMaNENTE (coNJ. alU-
No/MaQMoNÉiS NaS EEEM PacÍfico lEÃo da coSTa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Garrafao do NorTE / 02/06/2022 - 03/06/2022 Nº diárias: 1
Garrafao do NorTE / BElEM / 03/06/2022 - 03/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: odoriValdo dE SoUZa crUZ
MaTrÍcUla: 447587
cPf: 15912663272
carGo/fUNÇÃo:
EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: JoSE alEXaNdrE BUcHacra araUJo cPf: 31838154272

Protocolo: 809481
Portaria de diarias No. 53471/2022

oBJETiVo: coNSTaTar a NEcESSidadadE dE BENS MÓVEiS Para aTEN-
dEr a dEMaNda da EEEfM TaUriNo Gil dE SoUSa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ViGia / 02/06/2022 - 03/06/2022 Nº diárias: 1
ViGia / BElEM / 03/06/2022 - 03/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: roSilENE da MoTa MoraES
MaTrÍcUla: 57224233
cPf: 63054590291
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 809495
Portaria de diarias No. 53499/2022

oBJETiVo: coNSTaTar a NEcESSidadE dE BENS MÓVEiS Para aTENdEr 
a dEMaNda EEEfM doM JoÃo Vi.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caPaNEMa / 02/06/2022 - 03/06/2022 Nº diárias: 1
caPaNEMa / BElEM / 03/06/2022 - 03/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: PaTricK QUEiroZ MaZoli
MaTrÍcUla: 57212827
cPf: 69566070268
carGo/fUNÇÃo:
aUXiliar oPEracioNal / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 809496
Portaria de diarias No. 53554/2022

oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para rEaliZar ENTrEGa dE Ma-
TEriaiS PErMaNENTE (coNJ. alUNo/MaQMoNÉiS NaS EEEM PacÍfico 
lEÃo da coSTa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Garrafao do NorTE / 01/06/2022 - 02/06/2022 Nº diárias: 1
Garrafao do NorTE / BElEM / 02/06/2022 - 02/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: cElSo ValENTE dE aZEVEdo
MaTrÍcUla: 5890944
cPf: 69475385215
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: JoSE alEXaNdrE BUcHacra araUJo cPf: 31838154272

Protocolo: 809494
Portaria de diarias No. 53501/2022

oBJETiVo: rEaliZar lEVaNTaMENTo dE dEMaNdaS dE TEcNoloGia E 
fiScaliZaÇÃo dE coNTraTo dE iNTErNET.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTo aNToNio do TaUa / 06/06/2022 - 06/06/2022 Nº diárias: 0
SaNTo aNToNio do TaUa / colarES / 06/06/2022 - 07/06/2022 Nº diárias: 1
colarES / ViGia / 07/06/2022 - 08/06/2022 Nº diárias: 1
ViGia / Sao caETaNo dE odiVElaS / 08/06/2022 - 10/06/2022 Nº diárias: 2
Sao caETaNo dE odiVElaS / BElEM / 10/06/2022 - 10/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aGNaldo doS SaNToS SaNToS
MaTrÍcUla: 57211176
cPf: 66806283268
carGo/fUNÇÃo:
aUXiliar oPEracioNal / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 809489
Portaria de diarias No. 53583/2022

oBJETiVo: rEaliZar ENTrEGa dE MaTEriaiS PErMaNENTE (coNJ. alU-
No/MaQMoNÉiS NaS EEEM PacÍfico lEÃo da coSTa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Garrafao do NorTE / 02/06/2022 - 03/06/2022 Nº diárias: 1
Garrafao do NorTE / BElEM / 03/06/2022 - 03/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: fraNciSco JoSE do NaSciMENTo
MaTrÍcUla: 349984
cPf: 16648463287
carGo/fUNÇÃo:
aG. dE PorTaria / aTiV aPoio oPErac
ordENador: JoSE alEXaNdrE BUcHacra araUJo cPf: 31838154272

Protocolo: 809490
Portaria de diarias No. 53523/2022

oBJETiVo: colHEr aSSiNaTUraS NaS NoTaS dE ENTrEGa rEfErENTE 
aoS MaTEriaiS PErMaNENTES, BEM coMo coNSTaTar a NEcESSidadE 
dE oUTraS MaTEriaiS NEcESSárioS Para aTENdEr a coMPlEMENTa-
ÇÃo dE BENS MÓVEiS Na EEEM. BENEdiTa Marilda da SilVa BraGa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MocaJUBa / 02/06/2022 - 03/06/2022 Nº diárias: 1
MocaJUBa / BElEM / 03/06/2022 - 03/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE MiGUEl da SilVa MiQUEli

MaTrÍcUla: 57211396
cPf: 64632830291
carGo/fUNÇÃo:
cHEfE dE GrUPo / dirEcao
ordENador: JoSE alEXaNdrE BUcHacra araUJo cPf: 31838154272

Protocolo: 809529
Portaria de diarias No. 53513/2022

OBJETIVO: Serviços de vistoria para fins de fiscalização de obras da Escola 
Nova com 12 salas de aula - fNdE (Garrafão do Norte) .
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Garrafao do NorTE / 02/06/2022 - 02/06/2022 Nº diárias: 0
Garrafao do NorTE / BElEM / 02/06/2022 - 03/06/2022 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: 809542
Portaria de diarias No. 53559/2022

oBJETiVo: rEaliZar ENTrEGa dE MaTEriaiS PErMaNENTE (coNJ. alU-
No/MaQMoNÉiS NaS EEEM PacÍfico lEÃo da coSTa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Garrafao do NorTE / 01/06/2022 - 02/06/2022 Nº diárias: 1
Garrafao do NorTE / BElEM / 02/06/2022 - 02/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE MiGUEl da SilVa MiQUEli
MaTrÍcUla: 57211396
cPf: 64632830291
carGo/fUNÇÃo:
cHEfE dE GrUPo / dirEcao
ordENador: JoSE alEXaNdrE BUcHacra araUJo cPf: 31838154272

Protocolo: 809537
Portaria de diarias No. 53470/2022

oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para rEaliZar ENTrEGa dE iNSTrU-
MENToS MUSicaiS (SUPorTE Para ParTiTUra ViolÃo Para ESTUdaNTE 
aGoGo E SUPorTE Para MicrofoNE) Na EE JoSÉ Maria dE MoraES TEM-
Po iNTEGral E EE TErEZiNHa dE JESUS f. liMa TEMPo iNTEGral.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BarcarENa / 02/06/2022 - 02/06/2022 Nº diárias: 0
BarcarENa / aBaETETUBa / 02/06/2022 - 03/06/2022 Nº diárias: 1
aBaETETUBa / BElEM / 03/06/2022 - 03/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE EliaS araUJo GaMa
MaTrÍcUla: 761249
cPf: 20787839272
carGo/fUNÇÃo:
EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 809539
Portaria de diarias No. 53617/2022

OBJETIVO: Viagem para verificação das instalações elétricas, instalação de 
bebedouros, movimentação e distribuição de materiais permanentes nas sa-
las de aula, montagem de estante na EEEM irmã dulce, localizada no Municí-
pio de Parauapebas/Pa, com reinauguração prevista para o dia 03. 06. 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caNaa doS caraJaS / 31/05/2022 - 31/05/2022 Nº diárias: 0
caNaa doS caraJaS / ParaUaPEBaS / 31/05/2022 - 31/05/2022 Nº diárias: 0
ParaUaPEBaS / BElEM / 31/05/2022 - 04/06/2022 Nº diárias: 4.5
NoME: raiMUNdo rEGiNaldo SoUSa da SilVa
MaTrÍcUla: 6012868
cPf: 42807131204
carGo/fUNÇÃo:
SErVENTE / aTiV aPoio oPErac
ordENador: JoSE alEXaNdrE BUcHacra araUJo cPf: 31838154272

Protocolo: 809531
Portaria de diarias No. 53561/2022

oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para rEaliZar ENTrEGa dE Ma-
TEriaiS PErMaNENTE (coNJ. alUNo/MaQMoNÉiS NaS EEEM PacÍfico 
lEÃo da coSTa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Garrafao do NorTE / 01/06/2022 - 02/06/2022 Nº diárias: 1
Garrafao do NorTE / BElEM / 02/06/2022 - 02/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: dElToN da roSa BorGES
MaTrÍcUla: 57216733
cPf: 68026129253
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: JoSE alEXaNdrE BUcHacra araUJo cPf: 31838154272

Protocolo: 809527
Portaria de diarias No. 53506/2022

oBJETiVo: conduzir os técnicos da drTi para realizarem serviços de visto-
ria para fins de fiscalização de obras da EE Manoel Julião Garcia Castanho 
- contrato n. 098/2021, localizada no Município de Bragança.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Garrafao do NorTE / 30/05/2022 - 30/05/2022 Nº diárias: 0
Garrafao do NorTE / BElEM / 30/05/2022 - 31/05/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: GilSoN da SilVa PiNHEiro
MaTrÍcUla: 5073944
cPf: 05696402291
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 809556
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Portaria de diarias No. 53557/2022
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para rEaliZar ENTrEGa dE Ma-
TEriaiS PErMaNENTE (coNJ. alUNo/MaQMoNÉiS NaS EEEM PacÍfico 
lEÃo da coSTa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Garrafao do NorTE / 01/06/2022 - 02/06/2022 Nº diárias: 1
Garrafao do NorTE / BElEM / 02/06/2022 - 02/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: MarcoS aNToNio da SilVa MorEira
MaTrÍcUla: 192813
cPf: 18602266200
carGo/fUNÇÃo:
aG. dE PorTaria / aTiV aPoio oPErac
ordENador: JoSE alEXaNdrE BUcHacra araUJo cPf: 31838154272

Protocolo: 809563
Portaria de diarias No. 53507/2022

OBJETIVO: Conduzir o técnico da DRTI para realizar serviços de fiscaliza-
ção de obras nas: de construção de creche no Município de Tomé açú, EME 
Brejo Grande do araguaia - conv. 211/2018, localizada no Município de 
Brejo Grande do araguaia, EEEM dionisio Bentes - conv. 235/2018 e Escola 
Nova com 12 salas de aula, localizadas no Município de rondon do Pará.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ToME-acU / 30/05/2022 - 30/05/2022 Nº diárias: 0
ToME-acU / BrEJo GraNdE do araGUaia / 30/05/2022 - 31/05/2022 Nº 
diárias: 1
BrEJo GraNdE do araGUaia / roNdoN do Para / 31/05/2022 - 
02/06/2022 Nº diárias: 2
roNdoN do Para / BElEM / 02/06/2022 - 03/06/2022 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: 809558
Portaria de diarias No. 53500/2022

oBJETiVo: rEaliZar lEVaNTaMENTo dE dEMaNdaS dE TEcNoloGia E 
fiScaliZaÇÃo dE coNTraTo dE iNTErNETE.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTo aNToNio do TaUa / 06/06/2022 - 06/06/2022 Nº diá-
rias: 0
SaNTo aNToNio do TaUa / colarES / 06/06/2022 - 07/06/2022 Nº di-
árias: 1
colarES / ViGia / 07/06/2022 - 08/06/2022 Nº diárias: 1
ViGia / Sao caETaNo dE odiVElaS / 08/06/2022 - 10/06/2022 Nº di-
árias: 2
Sao caETaNo dE odiVElaS / BElEM / 10/06/2022 - 10/06/2022 Nº di-
árias: 0.5
NoME: THaiSSa rodriGUES GEMaQUE
MaTrÍcUla: 5896630
cPf: 77723791291
carGo/fUNÇÃo:
cHEfE dE GrUPo / dirEcao
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 809560
Portaria de diarias No. 53468/2022

oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para rEaliZar ENTrEGa dE iNS-
TrUMENToS MUSicaiS (SUPorTE Para ParTiTUra ViolÃo Para ESTU-
daNTE aGoGo E SUPorTE Para MicrofoNE) Na EE Maria dE NaZarÉ 
aSSad EliaS TEMPo iNTEGral E EE Profa. arGENTiNa PErEira TEMPo 
iNTEGral.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BoNiTo / 30/05/2022 - 30/05/2022 Nº diárias: 0
BoNiTo / BraGaNca / 30/05/2022 - 31/05/2022 Nº diárias: 1
BraGaNca / BElEM / 31/05/2022 - 31/05/2022 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: 809552
Portaria de diarias No. 53581/2022

oBJETiVo: conduzir os técnicos da drTi para realizarem serviços de visto-
ria para fins de fiscalização de obras da Escola Nova com 12 salas de aula 
- fNdE (Garrafão do Norte) .
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Garrafao do NorTE / 02/06/2022 - 02/06/2022 Nº diárias: 0
Garrafao do NorTE / BElEM / 02/06/2022 - 03/06/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: carloS alBErTo da coNcEicao SilVa
MaTrÍcUla: 57209915
cPf: 30638720249
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: JoSE alEXaNdrE BUcHacra araUJo cPf: 31838154272

Protocolo: 809534
Portaria de diarias No. 53468/2022

oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para rEaliZar ENTrEGa dE iNS-
TrUMENToS MUSicaiS (SUPorTE Para ParTiTUra ViolÃo Para ESTU-
daNTE aGoGo E SUPorTE Para MicrofoNE) Na EE Maria dE NaZarÉ 
aSSad EliaS TEMPo iNTEGral E EE Profa. arGENTiNa PErEira TEMPo 
iNTEGral.

oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BoNiTo / 30/05/2022 - 30/05/2022 Nº diárias: 0
BoNiTo / BraGaNca / 30/05/2022 - 31/05/2022 Nº diárias: 1
BraGaNca / BElEM / 31/05/2022 - 31/05/2022 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: 809549
Portaria de diarias No. 53518/2022

oBJETiVo: Vistoria dos serviços de reforma da EEEM irmã dulce e levan-
tamento para a conclusão da obra, localizada no Município de Parauapebas.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaUaPEBaS / 30/05/2022 - 30/05/2022 Nº diárias: 0
ParaUaPEBaS / BElEM / 30/05/2022 - 03/06/2022 Nº diárias: 4.5
NoME: lUciVal fUrTado da SilVa
MaTrÍcUla: 54190596
cPf: 67113117287
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 809546
Portaria de diarias No. 53469/2022

oBJETiVo: rEaliZar ENTrEGa dE iNSTrUMENToS MUSicaiS (SUPorTE 
Para ParTiTUra ViolÃo Para ESTUdaNTE aGoGo E SUPorTE Para Mi-
crofoNE) Na EE JoSÉ Maria dE MoraES TEMPo iNTEGral E EE TErE-
ZiNHa dE JESUS f. liMa TEMPo iNTEGral.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BarcarENa / 02/06/2022 - 02/06/2022 Nº diárias: 0
BarcarENa / aBaETETUBa / 02/06/2022 - 03/06/2022 Nº diárias: 1
aBaETETUBa / BElEM / 03/06/2022 - 03/06/2022 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: 809547
Portaria de diarias No. 53466/2022

oBJETiVo: rEaliZar ENTrEGa dE iNSTrUMENToS MUSicaiS (SUPorTE 
Para ParTiTUra ViolÃo Para ESTUdaNTE aGoGo E SUPorTE Para Mi-
crofoNE) Na EE Maria dE NaZarÉ aSSad EliaS TEMPo iNTEGral E EE 
Profa. arGENTiNa PErEira TEMPo iNTEGral.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BoNiTo / 30/05/2022 - 30/05/2022 Nº diárias: 0
BoNiTo / BraGaNca / 30/05/2022 - 31/05/2022 Nº diárias: 1
BraGaNca / BElEM / 31/05/2022 - 31/05/2022 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: 809548
Portaria de diarias No. 53558/2022

oBJETiVo: rEaliZar ENTrEGa dE MaTEriaiS PErMaNENTE (coNJ. alU-
No/MaQMoNÉiS NaS EEEM PacÍfico lEÃo da coSTa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / Garrafao do NorTE / 01/06/2022 - 02/06/2022 Nº diárias: 1
Garrafao do NorTE / BElEM / 02/06/2022 - 02/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: aNToNio lUiZ dE alENcar NErY
MaTrÍcUla: 183580
cPf: 09486259291
carGo/fUNÇÃo:
aG. dE PorTaria / aTiV aPoio oPErac
ordENador: JoSE alEXaNdrE BUcHacra araUJo cPf: 31838154272

Protocolo: 809565
Portaria de diarias No. 53615/2022

oBJETiVo: Promover a organização e o gerenciamento da equipe da Pre-
feitura da Seduc, para realizar a logística dos espaços pedagógicos, bem 
como conduzir o Exmº Sr. Governador do Estado nas dependências da 
EEEM irmã dulce, localizada no Município de Parauapebas/Pa, com reinau-
guração prevista para o dia 03. 06. 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM caNaa doS caraJaS 31/05/2022 - 31/05/2022 Nº diárias: 0
caNaa doS caraJaS ParaUaPEBaS 31/05/2022 - 31/05/2022 Nº diárias: 0
ParaUaPEBaS BElEM 31/05/2022 - 04/06/2022 Nº diárias: 4.5
NoME: BElMiro SoarES caMPElo NETo
cPf: 25410440200
ordENador: JoSE alEXaNdrE BUcHacra araUJo cPf: 31838154272

Protocolo: 809566
Portaria de diarias No. 53502/2022

oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para rEaliZar lEVaNTaMENTo dE dE-
MaNdaS dE TEcNoloGia E fiScaliZaÇÃo dE coNTraTo dE iNTErNETE.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTo aNToNio do TaUa / 06/06/2022 - 06/06/2022 Nº diárias: 0
SaNTo aNToNio do TaUa / colarES / 06/06/2022 - 07/06/2022 Nº diárias: 1
colarES / ViGia / 07/06/2022 - 08/06/2022 Nº diárias: 1
ViGia / Sao caETaNo dE odiVElaS / 08/06/2022 - 10/06/2022 Nº diárias: 2
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Sao caETaNo dE odiVElaS / BElEM / 10/06/2022 - 10/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: ociVal PEdro roMEiro dE aGUiar
MaTrÍcUla: 758027
cPf: 04931670210
carGo/fUNÇÃo:
EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 809569
Portaria de diarias No. 53467/2022

oBJETiVo: rEaliZar ENTrEGa dE iNSTrUMENToS MUSicaiS (SUPorTE 
Para ParTiTUra ViolÃo Para ESTUdaNTE aGoGo E SUPorTE Para Mi-
crofoNE) Na EE Maria dE NaZarÉ aSSad EliaS TEMPo iNTEGral E EE 
Profa. arGENTiNa PErEira TEMPo iNTEGral.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BoNiTo / 30/05/2022 - 30/05/2022 Nº diárias: 0
BoNiTo / BraGaNca / 30/05/2022 - 31/05/2022 Nº diárias: 1
BraGaNca / BElEM / 31/05/2022 - 31/05/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: lEila do Socorro MoNTEiro doS SaNToS
MaTrÍcUla: 57212633
cPf: 63487721287
carGo/fUNÇÃo:
cHEfE dE GrUPo / dirEcao
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 809582
Portaria de diarias No. 53503/2022

oBJETiVo: coSTaTar a NEcESSidadE dE BENS MÓVEiS Para aTENdEr 
a dEMaNda da EEEfM TEodaTo dE rEZENdE.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaliNoPoliS / 30/05/2022 - 31/05/2022 Nº diárias: 1
SaliNoPoliS / BElEM / 31/05/2022 - 31/05/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: TiZa cardoSo PiNHEiro JacoB
MaTrÍcUla: 57196431
cPf: 53056132215
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 809577

.

.

oUtras MatÉrias
.

desiGNar
Portaria Nº.:5038/2022 de 06/06/2022

de acordo com o Processo Nº 511311/2022
designar roGErio GUiMaraES MalHEiroS, Matrícula nº 55589027/8, 
Professor, para responder interinamente pela função de Vice-diretor 
(GEd-2) da EEEM General Euclydes figueiredo/Parauapebas, a contar de 
08/06/2022.

Portaria Nº.:5015/2022 de 03/06/2022
de acordo com o Processo nº 580541/2022
designar carloS dE oliVEira carValHo, Matrícula nº 57216535/1, Pro-
fessor, para responder interinamente pela função de Secretario (GEd-1) da 
EEEM luis Gualberto Pimentel/dom Eliseu, a contar de 06/06/2022.

Portaria Nº.:4993/2022 de 03/06/2022
de acordo com o Processo nº527052/2022
designar BETcE BaSilE dE oliVEira, Matrícula nº 471402/1, Espec. em 
Educação, para responder pela função de diretor ii (GEd-3,1) da EEEM 
Paes de carvalho/Belém, durante o impedimento do titular, nos periodos de 
28/12/2021 a 27/03/2022 e de 28/03/2022 a 26/05/2022.

Portaria Nº.:5028/2022 de 03/06/2022
de acordo com o Processo nº 637979/2022
designar SUZiaNE raMoS, Matrícula nº 57214219/1, assistente adminis-
trativo, para responder interinamente pela função de Secretaria (GEd-1) 
da EEEfM domingos acatauassu Nunes/Belém, a contar de 08/06/2022.

Portaria Nº.:5031/2022 de 03/06/2022
de acordo com o Processo nº 472104/2022
designar caMillo araUJo dE carValHo, Matrícula nº 5890194/1,Pro-
fessor, para responder interinamente pela de diretor i (GEd-3) da EEEfM. 
cidade de Emaus/Belém, a contar de 08/06/2022

Portaria Nº.:5033/2022 de 03/06/2022
de acordo com o Processo nº 226149/2022
designar daNilo da coSTa SoUZa Matrícula nº 5956845/1,Professor, 
para responder interinamente pela de diretor ii (GEd-3.1) da EEEfM. Nos-
sa Senhora do carmo/Belém, a contar de 08/06/2022

Portaria Nº.:5032/2022 de 03/06/2022
de acordo com o Processo nº 239453/2022
designar iraN da SilVa PErEira, Matrícula nº 5537991/3,Professor, para 
responder interinamente pela de diretor (GEd-4) da EEEM. felipe Patroni/
Sede/acará, a contar de 08/06/2022

Portaria Nº.:5029/2022 de 03/06/2022
de acordo com o Processo nº 541638/2022
designar aNToNia oriZiNa GUEdES BarBoSa, Matrícula nº 57212091, 
auxiliar operacional, para responder interinamente pela de Secretária(-
GEd-1) da EEEf. drª Maria Ester Mouta de oliveira/Belém, a contar de 
08/06/2022

disPeNsa de FUNÇÃo
Portaria Nº.: 5014/2022 de 03/06/2022

de acordo com o Processo nº 580541/2022
dispensar SiMoNE araUJo dE SoUSa, Matrícula nº 5891076/1, Espec. 
em Educação, da função de Secretaria (GEd-1) da EEEM luis Gualberto 
Pimentel/dom Eliseu, a contar de 06/06/2022.

Portaria Nº.: 5024/2022 de 03/06/2022
de acordo com o Processo nº 676317/2022
dispensar, a pedido, Erica GoNÇalVES rENdEiro, Matrícula nº 
54192459/2, Professor, da função de diretor (GEd-4) da EEEM des. osval-
do Brito de farias/SEdE/São caetano de odivelas, a contar de 08/06/2022.

Portaria Nº.: 5025/2022 de 03/06/2022
de acordo com o Processo nº 608544/2022
dispensar MiGUEl liMa dE oliVEira, Matrícula nº 5753600/2, Espec. em 
Educação, da função de Vice-diretor (GEd-2) da EEEM Maria Benta oliveira 
de Sousa/redenção, a contar de 08/06/2022.

Portaria Nº.: 5026/2022 de 03/06/2022
de acordo com o Processo nº 637979/2022
dispensar EliElSoN rodriGUES da SilVa, Matrícula nº 5890747/1, as-
sistente administrativo, da função de Secretario (GEd-1) da EEEfM domin-
gos acatauassu Nunes/Belém, a contar de 08/06/2022.

Portaria Nº.:5027/2022 de 03/06/2022
de acordo com o Processo nº 541638/2022
dispensar VaNclENES dE Maria fariaS corrEa, Matrícula nº 
57217473/1, assistente administrativo, da Secretária(GEd-1) da EEEf. drª 
Maria Ester Mouta de oliveira/Belém, a contar de 08/06/2022

reVoGar
Portaria N.º:4445/2022 de 06/06/2022

revogar, a contar de 01/06/2022, a cessão para o dEParTaMENTo dE 
TraNSiTo do ESTado do Pará, do servidor HUEliSoN faBio SaNTa 
BriGida cUNHa, matricula nº 57224243/1, assistente administrativo, 
concedida através da PorTaria Nº 5740/2020 de 31/08/2020, sem ônus 
para o Órgão de origem.

Portaria N.º:4544/2022 de 06/06/2022
formalizar a revogação, a contar de 07/07/2014, da Prorrogação da 
cessão para o coNSElHo NacioNal dE SEcrETarioS dE EdUcaÇÃo, 
da servidora HildEcY GUiMaraES VElUdo, matricula nº 198480/1, 
assistente Tecnico ref. XXVii, concedida através da PorTaria Nº 
15316/20107 DE 26/12/2007, com ônus para o órgão de Origem, para fins 
de regularização funcional.

aProVaÇÃo escaLa de Ferias
Portaria Nº.:117/2022 de 02/06/2022

Nome: MarGarida riBEiro dE Godoi
Matrícula:5715318/3 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:EE Eng Palma Muniz/redenção

Portaria Nº.:101/2022 de 23/05/2022
Nome: JoSiaNE alMEida SilVa
Matrícula:5262593/3 Período:18/07/22 à 31/08/22Exercício:2021
Unidade:EE Eng Palma Muniz/redenção

Portaria Nº.:4625/2022 de 27/05/2022
Nome: NilMa dE faTiMa diaS TriNdadE
Matrícula:5684390/2 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:EE Prof Eugenia cavallero de Macedo/ananindeua

Portaria Nº.:4626/2022 de 27/05/2022
Nome: Maria HElENa roSa cHaVES
Matrícula:297666/2 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Prof Eugenia cavallero de Macedo/ananindeua

Portaria Nº.:4627/2022 de 27/05/2022
Nome: rEGiaNE dorNElaS dE SoUZa
Matrícula:5942252/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Moradores cristo rei/ananindeua

Portaria Nº.:4628/2022 de 27/05/2022
Nome: lUcidEa doS SaNToS diaS
Matrícula:753572/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Moradores cristo rei/ananindeua

Portaria Nº.:4628/2022 de 27/05/2022
Nome: lUcidEa doS SaNToS diaS
Matrícula:753572/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Moradores cristo rei/ananindeua

Portaria Nº.:4629/2022 de 27/05/2022
Nome: MilENa TEiXEira GUiMaraES
Matrícula:54193624/2 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE dr Gaspar Viana/ananindeua

Portaria Nº.:4630/2022 de 27/05/2022
Nome: lUcia PiNHo doS SaNToS
Matrícula:57212401/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE dr Gaspar Viana/ananindeua

Portaria Nº.:4631/2022 de 27/05/2022
Nome: Maria EVaNildES SoUSa NETo
Matrícula:5891175/2 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Benjamin constant/Belém

Portaria Nº.:4632/2022 de 27/05/2022
Nome: SUZaNa MaYra do ESPiriTo SaNTo riBEiro
Matrícula:5790590/3 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Benjamin constant/Belém

Portaria Nº.:4633/2022 de 27/05/2022
Nome: fErNaNda MoNTEiro liMa
Matrícula:57212627/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE deodoro de Mendonça/Belém

Portaria Nº.:4634/2022 de 27/05/2022
Nome: JoSE roBErTo alVES da SilVa
Matrícula:5377579/4 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:Escola Tecnica Estadual Magalhaes Barata/Belém

Portaria Nº.:4635/2022 de 27/05/2022
Nome: iSaUra SaNTa roSa doS SaNToS
Matrícula:5947909/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Nossa Senhora de Guadalupe/icoaraci
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Portaria Nº.:4636/2022 de 27/05/2022
Nome: cacilMa NEVES filHo
Matrícula:5790999/3 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Nossa Senhora de Guadalupe/icoaraci

Portaria Nº.:4637/2022 de 27/05/2022
Nome: MarilUcY PrUdENcio SilVa
Matrícula:5219264/2 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Nossa Senhora de Guadalupe/icoaraci

Portaria Nº.:4638/2022 de 27/05/2022
Nome: EliSoMar MoraES dE JESUS
Matrícula:5942053/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Moradores cristo rei/ananindeua

Portaria Nº.:4639/2022 de 27/05/2022
Nome: YaNNa PriScila dE QUadroS TorrES alVES
Matrícula:5895934/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Moradores cristo rei/ananindeua

Portaria Nº.:4640/2022 de 27/05/2022
Nome: aNToNio fErNaNdo da SilVa oliVEira
Matrícula:784389/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Santa Maria de Belém do Grao Pará/Belém

Portaria Nº.:4641/2022 de 27/05/2022
Nome: lUcilENE BarBoSa afoNSo
Matrícula:5561035/1 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE Prof Eugenia cavallero de Macedo/ananindeua

Portaria Nº.:4675/2022 de 27/05/2022
Nome: faBio JoSE MEdEiroS da SilVa
Matrícula:5941480/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM Prof francisco Paulo do Nascimento/ananindeua

Portaria Nº.:4676/2022 de 27/05/2022
Nome: SiMoNE lariSSa fraNco araUJo
Matrícula:57212231/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf São Vicente de Paula/Belém

Portaria Nº.:4677/2022 de 27/05/2022
Nome: GraZiEla do Socorro aNdradE crUZ
Matrícula:6017002/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf São Vicente de Paula/Belém

Portaria Nº.:4678/2022 de 27/05/2022
Nome: carMEN alVES PaZ
Matrícula:57216193/2 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEf São Vicente de Paula/Belém

Portaria Nº.:4679/2022 de 27/05/2022
Nome: lUciaNNa Maria cardoSo TEiXEira
Matrícula:57208945/1 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:EEEf São Vicente de Paula/Belém

Portaria Nº.:4680/2022 de 27/05/2022
Nome: MarcilENE da SilVa oliVEira
Matrícula:5947848/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf São Vicente de Paula/Belém

Portaria Nº.:4681/2022 de 27/05/2022
Nome: PaUlo SErGio SoarES dE SoUSa
Matrícula:457060/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Nossa Senhora de fatima i/Belém

Portaria Nº.:4682/2022 de 27/05/2022
Nome: EdilEUZa dE oliVEira liMa
Matrícula:443395/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Prof Hilda Vieira/Belém

Portaria Nº.:4683/2022 de 27/05/2022
Nome: francisca celia barbosa de lima
Matrícula:57212310/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Prof Hilda Vieira/Belém

Portaria Nº.:4684/2022 de 27/05/2022
Nome: EdiNEia BriTo da SilVa
Matrícula:57224231/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Prof Hilda Vieira/Belém

Portaria Nº.:4685/2022 de 27/05/2022
Nome: MaricEli BENTES dE MiraNda
Matrícula:6030831/2 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE Princesa isabel/ananindeua

Portaria Nº.:4686/2022 de 27/05/2022
Nome: lEidiaNY PErEira dE SoUZa
Matrícula:57213596/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:EE Princesa isabel/Belém

Portaria Nº.:4687/2022 de 27/05/2022
Nome: Maria ValcEliNa araUJo dE liMa
Matrícula:57217410/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:EE Emiliana Sarmento ferreira/Belém

Portaria Nº.:4688/2022 de 27/05/2022
Nome: EdUarda alVES fraNÇa
Matrícula:730700/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:EE Emiliana Sarmento ferreira/Belém

Portaria Nº.:4689/2022 de 27/05/2022
Nome: SElMa do Socorro dE oliVEira GoMES
Matrícula:5393051/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:EE Emiliana Sarmento ferreira/Belém

Portaria Nº.:4690/2022 de 27/05/2022
Nome: rEGiNa MarTa MacEdo GoMES
Matrícula:374849/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:EE Emiliana Sarmento ferreira/Belém

Portaria Nº.:4691/2022 de 27/05/2022
Nome: ValQUiria SilVa liMa
Matrícula:57213575/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:EE Prof Eugenia cavallero de Macedo/ananindeua

Portaria Nº.:4692/2022 de 27/05/2022
Nome: SilNilEidE fErrEira Baia PiNHEiHo
Matrícula:3540031/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:EE Prof Eugenia cavallero de Macedo/ananindeua

Portaria Nº.:4693/2022 de 27/05/2022
Nome: SilVia HElENa do NaSciMENTo araUJo QUarESMa
Matrícula:379484/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:EE Prof Eugenia cavallero de Macedo/ananindeua

Portaria Nº.:4694/2022 de 27/05/2022
Nome: diENE MoNTEiro da SilVa fErrEira
Matrícula:57212447/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:EE Prof Hilda Vieira/Belém

Portaria Nº.:4695/2022 de 27/05/2022
Nome: MarGarETH GaSPar dE SoUZa
Matrícula:5561027/1 Período:01/07/22 à 14/08/22 Exercício:2022
Unidade:EE Prof Hilda Vieira/Belém

Portaria Nº.:4696/2022 de 27/05/2022
Nome: GilBErTo GUEdES lEalgilberto guedes leal
Matrícula:57212543/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:EE Prof Hilda Vieira/Belém

Portaria Nº.:4697/2022 de 27/05/2022
Nome: roSi SaNToS da SilVa
Matrícula:57208613/1 Período:01/07/22 à 14/08/22 Exercício:2021
Unidade:EE Prof Hilda Vieira/Belém

Portaria Nº.:4698/2022 de 27/05/2022
Nome: MarcoS aNToNio BaSToS dE caSTro
Matrícula:225916/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:EE Emiliana Sarmento ferreira/Belém

Portaria Nº.:4699/2022 de 27/05/2022
Nome: JUliaNa dE caSSia NaVarro XaViEr
Matrícula:57198002/2 Período:01/07/22 à 14/08/22 Exercício:2021
Unidade:EE Emiliana Sarmento ferreira/Belém

Portaria Nº.:4700/2022 de 27/05/2022
Nome: roSElENE da SilVa QUEiroZ
Matrícula:753203/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:EEEf franklin de Menezes/icoaraci

Portaria Nº.:4701/2022 de 27/05/2022
Nome: aNa criSTiNa SiMoES do NaSciMENTo
Matrícula:57196976/2 Período:01/07/22 à 14/08/22 Exercício:2021
Unidade:EEEf franklin de Menezes/icoaraci

Portaria Nº.:4702/2022 de 27/05/2022
Nome: MiGUEl dE SoUSa aMaNaJaS
Matrícula:291838/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:EEEf franklin de Menezes/icoaraci

Portaria Nº.:4703/2022 de 27/05/2022
Nome: EdUardo coSTa dE oliVEira
Matrícula:57211709/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:EE Princesa isabel/Belém

Portaria Nº.:4704/2022 de 27/05/2022
Nome: EVaNdro diEGo da GaMa dE alMEida
Matrícula:57212938/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:EE Princesa isabel/Belém

Portaria Nº.:4705/2022 de 27/05/2022
Nome: lidia cordEiro da rocHa
Matrícula:5560950/1 Período:01/07/22 à 14/08/22 Exercício:2022
Unidade:EEEfM Manoel lete carneiro/Belém

Portaria Nº.:4706/2022 de 27/05/2022
Nome: lEila BaTiSTa fErrEira
Matrícula:5941421/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:EEEfM Manoel leite carneiro/Belém

Portaria Nº.:4707/2022 de 27/05/2022
Nome: NaZarE doS rEMEdioS MENdES doS aNJoS
Matrícula:57215830/3 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade:EEEf Prof Guajarina de Souza da Silva/Belém

Portaria Nº.:4708/2022 de 27/05/2022
Nome: SolaNGE Maria lEao MiraNda
Matrícula:57175869/2 Período:01/07/22 à 14/08/22 Exercício:2022
Unidade:EEEf Prof Guajarina de Souza da Silva/Belém

Portaria Nº.:4709/2022 de 27/05/2022
Nome: Marcia Maria VillacorTE dE SoUZa da SilVa
Matrícula:5943080/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2021
Unidade:EEEf Prof Guajarina de Souza da Silva/Belém

Portaria Nº.:4710/2022 de 27/05/2022
Nome: Maria BENEdiTa dE SoUSa MaciEl
Matrícula:320455/1 Período:01/07/22 à 30/07/22 Exercício:2022
Unidade: EEEf Prof Guajarina de Souza da Silva/Belém

Portaria Nº.:17/2022 de 30/05/2022
Nome: lEaNdro fErrEira PErEira
Matrícula:5890649/1 Período:13/07/22 à 11/08/22 Exercício:2022
Unidade:EEEfM dra Ester Mouta/Ponta de Pedras

Portaria Nº.:18/2022 de 30/05/2022
Nome: MaNoEl dE SoUZa SaNToS
Matrícula:5890618/1 Período:13/07/22 à 11/08/22 Exercício:2022
Unidade:EEEfM dra Ester Mouta/Ponta de Pedras

Portaria Nº.:08/2022 de 01/06/2022
Nome: PEdro aNToNio BarBoSa araGao
Matrícula:571571/1 Período:01/08/22 à 30/08/22 Exercício:2022
Unidade:EEEfM Prof Edda de Sousa Gonçalves/Soure

Portaria Nº.:371/2022 de 27/05/2022
Nome: Maria da lUZ rodriGUES da SilVa
Matrícula:5901215/1 Período:01/07/22 à 14/08/22 Exercício:2021
Unidade:EE dr Gaspar Viana/Maraba
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Portaria Nº.:372/2022 de 27/05/2022
Nome: aNdrE lUiZ MENEZES
Matrícula:57217940/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE dr Gaspar Viana/Maraba

Portaria Nº.:373/2022 de 27/05/2022
Nome: coracY fErrEira BarBoSa
Matrícula:5271355/1 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2019
Unidade:EE dr Gaspar Viana/Maraba

Portaria Nº.:374/2022 de 27/05/2022
Nome: MariSa MalTarolo alMEida
Matrícula:57209520/1 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:EE dr Walkise da Silveira Vianna/Maraba

Portaria Nº.:375/2022 de 27/05/2022
Nome: VaNda MElo doS SaNToS
Matrícula:57208810/1 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:EE dr Walkise da Silveira Vianna/Maraba

Portaria Nº.:377/2022 de 30/05/2022
Nome: Maria iriS coElHo dE SoUSa
Matrícula:5902714/1 Período:01/08/22 à 14/09/22Exercício:2022
Unidade:EE dr Walkise da Silveira Vianna/Maraba

Portaria Nº.:379/2022 de 31/05/2022
Nome: fraNciSca PErEira cUNHa
Matrícula:57214669/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE dr Walkise da Silveira Vianna/Maraba

Portaria Nº.:380/2022 de 31/05/2022
Nome: Maria da coNcEiÇÃo SaNToS dE carValHo
Matrícula:57210734/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE dr Walkise da Silveira Vianna/Maraba

Portaria Nº.:381/2022 de 31/05/2022
Nome: darlENE da SilVa alVES GUiMaraES
Matrícula:57211048/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE dr Walkise da Silveira Vianna/Maraba

Portaria Nº.:382/2022 de 31/05/2022
Nome: aElToN PErEira diaS
Matrícula:57211531/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2021
Unidade:EE dr Walkise da Silveira Vianna/Maraba

Portaria Nº.:383/2022 de 31/05/2022
Nome: NEEMiSia BarroS dE aQUiNo
Matrícula:57211538/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE dr Walkise da Silveira Vianna/Maraba

Portaria Nº.:384/2022 de 27/05/2022
Nome: JailMa ViEira dE oliVEira corrEia
Matrícula:57210366/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE dr Walkise da Silveira Vianna/Maraba

Portaria Nº.:385/2022 de 31/05/2022
Nome: VilSoN carValHo dE araUJo
Matrícula:57202629/1 Período:01/08/22 à 30/08/22Exercício:2021
Unidade:EE dr Walkise da Silveira Vianna/Maraba

Portaria Nº.:391/2022 de 30/05/2022
Nome: aNGEla Maria SaldaNHa E SilVa dE MElo
Matrícula:5949016/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE dr Geraldo Mendes de castro Veloso/Maraba

Portaria Nº.:393/2022 de 30/05/2022
Nome: aNToNia dE JESUS da SilVa
Matrícula:5889866/1 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE dr Gaspar Viana/Maraba

Portaria Nº.:395/2022 de 30/05/2022
Nome: laZaro TEiXEira NolETo
Matrícula:57211050/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE dr Gaspar Vianna/Maraba

Portaria Nº.:419/2022 de 01/06/2022
Nome: EdiNalVa coSTa dE aNdradE
Matrícula:5889870/1 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE Prof oneide de Souza Tavares/Maraba

Portaria Nº.:84/2022 de 21/04/2022
Nome: MarTa lETicia MarTiNS doS SaNToS
Matrícula:57211955/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Presid Kennedy/Maracanã

Portaria Nº.:89/2022 de 21/04/2022
Nome: dEodoro BarroS JUNior
Matrícula:57205887/2 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Presid Kennedy/Maracanã

Portaria Nº.:145/2022 de 23/05/2022
Nome: alBErT aNdErSEN liSBoa MarQUES
Matrícula:57212862/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade: 9 UrE/Maracana

Portaria Nº.:146/2022 de 24/05/2022
Nome: roSEli SENado fariaS
Matrícula:57212934/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Presid Kennedy/Maracanã

Portaria Nº.:113/2022 de 31/05/2022
Nome: adria BETaNia Garcia dE alMEida
Matrícula:57224311/2 Período:01/08/22 à 14/09/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Prof Beatriz do Vale/alenquer

Portaria Nº.:117/2022 de 31/05/2022
Nome: rEGiNa lUcia BarroS doS SaNToS
Matrícula:5902263/1 Período:01/08/22 à 14/09/22Exercício:2022
Unidade:EEEM frei constancio/almeirim

Portaria Nº.:127/2022 de 31/05/2022
Nome: EliNETE oliVEira doS SaNToS
Matrícula:57209537/1 Período:01/08/22 à 30/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEf dr Jose Jorge Hage/alenquer

Portaria Nº.:4905/2022 de 30/05/2022
Nome: Maria aUXiliadora rodriGUES da SilVa
Matrícula:57213739/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Jornalista romulo Maiorana/ananindeua

Portaria Nº.:4906/2022 de 30/05/2022
Nome: GENi SaNToS dE oliVEira
Matrícula:196916/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Jornalista romulo Maiorana/ananindeua

Portaria Nº.:4907/2022 de 30/05/2022
Nome: lUciaNa do carMo coSTa
Matrícula:5941917/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Jornalista romulo Maiorana/ananindeua

Portaria Nº.:4908/2022 de 30/05/2022
Nome: SErGio BEZErra dE liMa
Matrícula:57213209/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Jornalista romulo Maiorana/ananindeua

Portaria Nº.:4909/2022 de 30/05/2022
Nome: roSElENE lUcENa dE caSTro
Matrícula:5899828/1 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE Jornalista romulo Maiorana/ananindeua

Portaria Nº.:4910/2022 de 30/05/2022
Nome: rEGiNa fErrEira Barral
Matrícula:57214246/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Jornalista romulo Maiorana/ananindeua

Portaria Nº.:4911/2022 de 30/05/2022
Nome: Maria criSTiNa caValHEiro rodriGUES
Matrícula:5891512/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2021
Unidade:EE Jornalista romulo Maiorana/ananindeua

Portaria Nº.:4912/2022 de 30/05/2022
Nome: liliaN MaGNo doS SaNToS
Matrícula:57226050/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Jornalista romulo Maiorana/ananindeua

Portaria Nº.:4913/2022 de 30/05/2022
Nome: JoSE JorGE alVES coSTa
Matrícula:5738202/1 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:EE Jornalista romulo Maiorana/ananindeua

Portaria Nº.:4914/2022 de 30/05/2022
Nome: fraNciSco clEBSoN da SilVa rodriGUES
Matrícula:57213800/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Jornalista romulo Maiorana/ananindeua

Portaria Nº.:4915/2022 de 30/05/2022
Nome: claUdiaNE BaTiSTa da SilVa coSTa
Matrícula:57208319/1 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:EE Jornalista romulo Maiorana/ananindeua

Portaria Nº.:4916/2022 de 30/05/2022
Nome: alMEriNda MaciEl SoarES
Matrícula:5272289/3 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE Jornalista romulo Maiorana/ananindeua

Portaria Nº.:4917/2022 de 30/05/2022
Nome: aNa Maria doS SaNToS corrEa
Matrícula:5915469/2 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf cruzeiro do Sul/icoaraci

Portaria Nº.:4918/2022 de 30/05/2022
Nome: GiSElE SaldaNHa da SilVa SilVa cHaGaS
Matrícula:57214175/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade: EEEf cruzeiro do Sul/icoaraci

Portaria Nº.:4919/2022 de 30/05/2022
Nome: alEXaNdrE SaNToS GalUcio
Matrícula:405965/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf cruzeiro do Sul/icoaraci

Portaria Nº.:4920/2022 de 30/05/2022
Nome: aNa Maria PErEira coSTa
Matrícula:752940/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade: EEEf cruzeiro do Sul/icoaraci

Portaria Nº.:4921/2022 de 30/05/2022
Nome: EdilBErTo carrEra da SilVa
Matrícula:8400836/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Prof lenira Teixeira Moura/Belém

Portaria Nº.:4922/2022 de 30/05/2022
Nome: JorGE lUiZ raiol GaSPar
Matrícula:469947/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Yolanda leduc Peralta/icoaraci

Portaria Nº.:4923/2022 de 30/05/2022
Nome: roSirENE do roSario SilVa
Matrícula:57226196/2 Período:19/07/22 à 01/09/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM Novo Horizonte/ananindeua

Portaria Nº.:4924/2022 de 30/05/2022
Nome: roSENi alMEida SaraiVa
Matrícula:457213/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM Jardim Sideral/Belém

Portaria Nº.:4973/2022 de 30/05/2022
Nome: EliValdo SiQUEira MoNTEiro
Matrícula:57213680/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Jornalista romulo Maiorana/ananindeua

Portaria Nº.:4751/2022 de 27/05/2022
Nome: faBio PErEira ModESTo
Matrícula:57208459/1 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:EE cabanagem/Belém

Portaria Nº.:4752/2022 de 27/05/2022
Nome: iVaNETE NaSciMENTo ModESTo
Matrícula:5369860/2 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:EE cabanagem/Belém
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Portaria Nº.:4753/2022 de 27/05/2022
Nome: lUciValdo carNEiro SoUSa
Matrícula:57217882/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE cabanagem/Belém

Portaria Nº.:4754/2022 de 27/05/2022
Nome: MarcElo BarroS fErrEira
Matrícula:5892936/2 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Pratinha ii/Belém

Portaria Nº.:4755/2022 de 27/05/2022
Nome: Maria do liVraMENTo alfaia BorGES
Matrícula:537047/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Pratinha ii/Belém

Portaria Nº.:4756/2022 de 27/05/2022
Nome: liNda do Socorro GoNÇalVES SiMoES
Matrícula:5889902/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Pratinha ii/Belém

Portaria Nº.:4757/2022 de 27/05/2022
Nome: SaroNY doS SaNToS GoNÇalVES
Matrícula:57217214/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Pratinha ii/Belém

Portaria Nº.:4758/2022 de 27/05/2022
Nome: EliSaNGEla do Socorro PiNTo SaNToS
Matrícula:57224230/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Presidente costa e Silva/Belém

Portaria Nº.:4759/2022 de 27/05/2022
Nome: aNToNio carloS MoNTEiro fUrTado
Matrícula:57214457/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Presidente costa e Silva/Belém

Portaria Nº.:4760/2022 de 27/05/2022
Nome: GlaUcENilda caETaNa da SilVa PiNHEiro
Matrícula:5947817/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Presidente costa e Silva/Belém

Portaria Nº.:4761/2022 de 27/05/2022
Nome: Maria fraNcEliNa doS SaNToS
Matrícula:5943071/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Presidente costa e Silva/Belém

Portaria Nº.:4762/2022 de 27/05/2022
Nome: SilVia cYNara fErrEira BaSToS
Matrícula:57224810/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Presidente costa e Silva/Belém

Portaria Nº.:4763/2022 de 27/05/2022
Nome: roSEMarY da crUZ MoNTEiro
Matrícula:5908001/2 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Presidente costa e Silva/Belém

Portaria Nº.:4764/2022 de 27/05/2022
Nome: EUraci PErEira TaVarES TaKESHiTa
Matrícula:57212655/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Presidente costa e Silva/Belém

Portaria Nº.:4765/2022 de 27/05/2022
Nome: PaUlo roBErTo BrUNo
Matrícula:57211445/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Presidente costa e Silva/Belém

Portaria Nº.:4766/2022 de 27/05/2022
Nome: Maria BErNadETE frEirE
Matrícula:752568/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Presidente costa e Silva/Belém

Portaria Nº.:4768/2022 de 27/05/2022
Nome: JaNaiNa dE faTiMa alVES SoUZa
Matrícula:57212821/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Presidente costa e Silva/Belém

Portaria Nº.:4769/2022 de 27/05/2022
Nome: Joao ViTor BraNdao aNTUNES
Matrícula:57213958/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE rodrigues Pinage/Belém

Portaria Nº.:4770/2022 de 27/05/2022
Nome: carloS aUGUSTo loBaTo da SilVa
Matrícula:452513/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE rodrigues Pinage/Belém

Portaria Nº.:4771/2022 de 27/05/2022
Nome: rUBENiTa fErrEira BENTo
Matrícula:453080/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE rodrigues Pinage/Belém

Portaria Nº.:4772/2022 de 27/05/2022
Nome: roSE clEa alMEida da SilVa
Matrícula:5187559/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE rodrigues Pinage/Belém

Portaria Nº.:4773/2022 de 27/05/2022
Nome: roSaNa Maria NUNES dE SoUZa
Matrícula:5941724/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE rodrigues Pinage/Belém

Portaria Nº.:4774/2022 de 27/05/2022
Nome: loUriVal dE SoUZa PErEira
Matrícula:5106990/3 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEf carlos drummond de andrade/Belém

Portaria Nº.:4775/2022 de 27/05/2022
Nome: EliaNa BarrEiroS dE aZEVEdo MaUES
Matrícula:240745/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE dr carlos Guimaraes/Belém

Portaria Nº.:4776/2022 de 27/05/2022
Nome: EliZENY oliVEira dE SoUZa
Matrícula:387282/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE dr carlos Guimaraes/Belém

Portaria Nº.:4777/2022 de 27/05/2022
Nome: Maria doS SaNToS alVES da PaiXao
Matrícula:5942774/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE dr carlos Guimaraes/Belém

Portaria Nº.:4778/2022 de 27/05/2022
Nome: aNa MarTa MoTa SalES
Matrícula:57212402/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE dr carlos Guimaraes/Belém

Portaria Nº.:4779/2022 de 27/05/2022
Nome: aNToNia rEGiNa dE SoUSa cardoSo
Matrícula:6389031/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE dr carlos Guimaraes/Belém

Portaria Nº.:4780/2022 de 27/05/2022
Nome: alciNa lUcia SaraiVa TorrES
Matrícula:5941243/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE dr carlos Guimaraes/Belém

Portaria Nº.:4781/2022 de 27/05/2022
Nome: aldalila NaSciMENTo doS SaNToS
Matrícula:5418518/2 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE dr carlos Guimaraes/Belém

Portaria Nº.:4711/2022 de 27/05/2022
Nome: ESTEr dE oliVEira alMEida
Matrícula:57212164/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Jardim Sideral/Belém

Portaria Nº.:4712/2022 de 27/05/2022
Nome: roSEMErY SaNToS caMarao
Matrícula:5890599/1 Período:11/07/22 à 09/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Jardim Sideral/Belém

Portaria Nº.:4713/2022 de 27/05/2022
Nome: NEUZirENE SaNTa BriGida
Matrícula:5151295/2 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Jardim Sideral/Belém

Portaria Nº.:4714/2022 de 27/05/2022
Nome: SUElY lUcia oliVEira dE JESUS
Matrícula:5943077/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Jardim Sideral/Belém

Portaria Nº.:4715/2022 de 27/05/2022
Nome: aNaZilda faVacHo MoTa
Matrícula:5901097/1 Período:26/07/22 à 08/09/22Exercício:2022
Unidade:EE Paulo fontelles de lima/icoaraci

Portaria Nº.:4716/2022 de 27/05/2022
Nome: SiMoNE daS GraÇaS HiPoliTo falcao
Matrícula:5890703/1 Período:15/07/22 à 13/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. cornelio de Barros/Belém

Portaria Nº.:4717/2022 de 27/05/2022
Nome: aNToNio JoSE diNiZ da coSTa
Matrícula:57208831/1 Período:16/06/22 à 30/07/22Exercício:2021
Unidade:EE Tiradentes/Belém

Portaria Nº.:4718/2022 de 27/05/2022
Nome: SUaNE rodriGUES dE oliVEira
Matrícula:5941598/1 Período:01/08/22 à 30/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Joao XXiii/ananindeua

Portaria Nº.:4719/2022 de 27/05/2022
Nome: TarciSio carloS fariaS PiNHEiro
Matrícula:57224116/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Paulo Maranhão/Belém

Portaria Nº.:4720/2022 de 27/05/2022
Nome: VaNia lEda da SilVa rocHa
Matrícula:628573/1 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEf M São Jeronimo/Belém

Portaria Nº.:4721/2022 de 27/05/2022
Nome: Marcia da SilVa SiMPlicio
Matrícula:5898343/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf cruzeiro do Sul/icoaraci
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Portaria Nº.:4755/2022 de 27/05/2022
Nome: SilVaNa TEiXEira riBEiro caBral
Matrícula:5187346/1 Período:04/07/22 à 02/08/22Exercício:2022
Unidade:EE Prof Zulima Vergolino dias/ananindeua

Portaria Nº.:4723/2022 de 27/05/2022
Nome: daVid cHaVES MariGliaNi
Matrícula:5941730/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. cristo redentor/ananindeua

Portaria Nº.:4591/2022 de 27/05/2022
Nome:JaNETE do Socorro oliVEira coSTa
Matrícula:5189608/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof.franc.Paulo do Nasc.Mendes/ananindeua

Portaria Nº.:4592/2022 de 27/05/2022
Nome:aNdrEY VEriciUS cardoSo
Matrícula:57212110/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE.Vereador Manoel Matos costa/icoaraci

Portaria Nº.:4593/2022 de 27/05/2022
Nome:roSilENE MaoraES SaNTaNa
Matrícula:5942150/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE. dr.Gaspar Viana/ananindeua

Portaria Nº.:4594/2022 de 27/05/2022
Nome:VErUSca ViEira rEiS
Matrícula:57202749/1Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE. dr.Gaspar Viana/ananindeua

Portaria Nº.:4596/2022 de 27/05/2022
Nome:JoSirENE do Socorro diaS MoNTEiro loBaTo
Matrícula:57209369/1Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:EE. dr.Gaspar Viana/ananindeua

Portaria Nº.:4597/2022 de 27/05/2022
Nome:caSSia doS SaNToS frEiTaS
Matrícula:5890589/1Período:15/07/22 à 13/08/22Exercício:2022
Unidade:EE. dr.Gaspar Viana/ananindeua

Portaria Nº.:4598/2022 de 27/05/2022
Nome:EdilBErTo GoMES dE MiraNda
Matrícula:295876/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf.felizluzitania/icoaraci

Portaria Nº.:4599/2022 de 27/05/2022
Nome:daNiEl aMador PoJo
Matrícula:57216789/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE.Prof.abelardo leão conduru/Mosqueiro

Portaria Nº.:4600/2022 de 27/05/2022
Nome:lUZiaNE da coSTa fEio dE liMa
Matrícula:5419015/2Período:26/07/22 à 08/09/22Exercício:2022
Unidade:EE.izabel do Santos dias/icoaraci

Portaria Nº.:4601/2022 de 27/05/2022
Nome:roSaNa Maria SilVa riBEiro
Matrícula:6320643/1Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEf.São Vicente de Paula/Belém

Portaria Nº.:4602/2022 de 27/05/2022
Nome:claUdia SUEli da SilVa
Matrícula:454214/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf.Nossa Senhora de fatima ii/Belém

Portaria Nº.:4603/2022 de 27/05/2022
Nome:aNa criSTiNa GUiMarÃES dE oliVEira
Matrícula:5314313/3Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE.donatila Santana lopes/Belém

Portaria Nº.:4604/2022 de 27/05/2022
Nome:aNa PaUla SaNToS PENicHE
Matrícula:3218643/3Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEf.Nossa Senhora de Guadalupe/icoaraci

Portaria Nº.:4605/2022 de 27/05/2022
Nome:roSaNa dE NaZarE riBEiro MarQUES
Matrícula:5901678/1Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Padre francisco Berton/Belém

Portaria Nº.:4606/2022 de 27/05/2022
Nome:caroliNE dE JESUS MoNTEiro d aVila GoUlarT
Matrícula:54195253/1Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE.Elaine ismaelino de freitas/ananindeua

Portaria Nº.:4607/2022 de 27/05/2022
Nome:adriaNa BaTalHa do NaSciMENTo
Matrícula:57213015/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE.Prof. Mª luiza da costa rego/icoaraci

Portaria Nº.:4608/2022 de 27/05/2022
Nome:ValdENora alVES do NaSciMENTo
Matrícula:5218179/2Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Manoel leite carneiro/Belém

Portaria Nº.:4609/2022 de 27/05/2022
Nome:lUciaNa GoMES doS SaNToS
Matrícula:57211714/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Manoel leite carneiro/Belém

Portaria Nº.:4610/2022 de 27/05/2022
Nome:Maria aUricElia doS SaNToS caiTaNo
Matrícula:57211776/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE.Prof.Hilda Vieira/Belém

Portaria Nº.:4611/2022 de 27/05/2022
Nome:roSiMar rEiS doS SaNToS PaSSoS
Matrícula:5943094/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE.Prof.Hilda Vieira/Belém

Portaria Nº.:4612/2022 de 27/05/2022
Nome: EliZaBETH KEllY aNdradE crUZ
Matrícula:5948310/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf.São Vicente de Paula/Belém

Portaria Nº.:4613/2022 de 27/05/2022
Nome:JUlio SilVa dE SoUSa
Matrícula:5770203/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof.antonio Moreira Junior/Belém

Portaria Nº.:4614/2022 de 27/05/2022
Nome:criSTiNa do Socorro MoNTEiro
Matrícula:5942178/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE.Prof.Eugenia cavallero de Macedo/ananindeua

Portaria Nº.:4615/2022 de 27/05/2022
Nome:daVid cHaVES doS SaNToS
Matrícula:57213695/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2021
Unidade:EE.Prof.Eugenia cavallero de Macedo/ananindeua

Portaria Nº.:4616/2022 de 27/05/2022
Nome:claUdio PaMPloNa doS SaNToS
Matrícula:5941610/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE.Prof.Eugenia cavallero de Macedo/ananindeua

Portaria Nº.:4617/2022 de 27/05/2022
Nome:aNdrE NoGUEira da SilVa
Matrícula:5941673/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE.Prof.Eugenia cavallero de Macedo/ananindeua

Portaria Nº.:4618/2022 de 27/05/2022
Nome:lEila GorETi fErrEira da SilVa
Matrícula:5899808/1Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE.Prof.Hilda Vieira/Belém

Portaria Nº.:4619/2022 de 27/05/2022
Nome:JUlia rEGiNa da SilVa fraNco
Matrícula:666238/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE.Prof.Hilda Vieira/Belém

Portaria Nº.:4620/2022 de 27/05/2022
Nome:lUciaNa aNdrEa liMa da SilVa
Matrícula:5900068/1Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE.Prof.Hilda Vieira/Belém

Portaria Nº.:4621/2022 de 27/05/2022
Nome:EloY da TriNdadE PiNHEiro
Matrícula:57208480/1Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:EE.Prof.Hilda Vieira/Belém

Portaria Nº.:4622/2022 de 27/05/2022
Nome:idaliNa BarroSo ToTa
Matrícula:443611/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE.Prof.Hilda Vieira/Belém

Portaria Nº.:4623/2022 de 27/05/2022
Nome:rEGiNaldo cordEiro doS SaNToS
Matrícula:731056/4Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE.Prof.Eugenia cavallero de Macedo/ananindeua

Portaria Nº.:4624/2022 de 27/05/2022
Nome:fraNciSca dE aSSiS doS SaNToS GoNÇalVES
Matrícula:242632/1Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE. Sta Mª de Belém do Grão Pará/Belém

Portaria Nº.:4642/2022 de 27/05/2022
Nome:faBila aUrEa SilVa raYol
Matrícula:57210635/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE. Sta Mª de Belém do Grão Pará/Belém

Portaria Nº.:4643/2022 de 27/05/2022
Nome:Erica ciNTia SilVa da SilVa
Matrícula:5943044/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE.Prof.Eugenia cavallero de Macedo/ananindeua

Portaria Nº.:4644/2022 de 27/05/2022
Nome:allaN dE MacEdo MaUES
Matrícula:57213294/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE.duque de caxias/Belém

Portaria Nº.:4645/2022 de 27/05/2022
Nome:ENildE clEidE BorGES alMEida
Matrícula:5755964/1Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE.duque de caxias/Belém

Portaria Nº.:4646/2022 de 27/05/2022
Nome:iraci BaTiSTa dE oliVEira
Matrícula:366897/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE.duque de caxias/Belém
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Portaria Nº.:4647/2022 de 27/05/2022
Nome:Marilia alVES NoroNHa
Matrícula:5339375/2Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE.duque de caxias/Belém

Portaria Nº.:4648/2022 de 27/05/2022
Nome:Maria do carMo cardoSo ViNaGrE
Matrícula:469408/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE.duque de caxias/Belém

Portaria Nº.:4649/2022 de 27/05/2022
Nome:SilVia cHaVES SaNToS
Matrícula:5558590/2Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEf.Padre orione/Belém

Portaria Nº.:4650/2022 de 27/05/2022
Nome:lUZia fErNaNdES MoTa
Matrícula:675547/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE.duque de caxias/Belém

Portaria Nº.:4651/2022 de 27/05/2022
Nome:alcir MENdES
Matrícula:5215315/4Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf.Prof.antonio Moreira Junior/Belém

Portaria Nº.:4652/2022 de 27/05/2022
Nome:SidNEY MENdoNÇa BarBoSa
Matrícula:57217414/Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE.duque de caxias/Belém

Portaria Nº.:4653/2022 de 27/05/2022
Nome:roSa do carMo caNTÃo cardoSo
Matrícula:347469/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE.duque de caxias/Belém

Portaria Nº.:4654/2022 de 27/05/2022
Nome:Maria iraNEidE araUJo GoMES
Matrícula:446645/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE.duque de caxias/Belém

Portaria Nº.:4655/2022 de 27/05/2022
Nome:iSaBEl BENcHiMol da coSTa
Matrícula:5942255/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf.Prof.antonio Moreira Junior/Belém

Portaria Nº.:4656/2022 de 27/05/2022
Nome:rafaEla PoNTES E SoUSa
Matrícula:5941862/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf.Prof.antonio Moreira Junior/Belém

Portaria Nº.:4657/2022 de 27/05/2022
Nome:EliZaBETE PErEira dE SoUZa
Matrícula:57217439/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf.Prof.antonio Moreira Junior/Belém

Portaria Nº.:4658/2022 de 27/05/2022
Nome:GErSilENE MarTiNS doS SaNToS
Matrícula:5942007/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE.Vereador Manoel Matos costa/icoaraci

Portaria Nº.:4659/2022 de 27/05/2022
Nome:roSiaNa SiQUEira aUGUSTo
Matrícula:5483441/2Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE.Vereador Manoel Matos costa/icoaraci

Portaria Nº.:4660/2022 de 27/05/2022
Nome:GENiValdo PErEira dE MoraES
Matrícula:57210759/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2021
Unidade:EE.Vereador Gonçalo duarte/Belém

Portaria Nº.:4661/2022 de 27/05/2022
Nome:lEila Maria MESQUiTa liMa
Matrícula:456209/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE. Princesa izabel/ananindeua

Portaria Nº.:4662/2022 de 27/05/2022
Nome:Maria dE fáTiMa coSTa doS SaNToS
Matrícula:5943083/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE. Princesa izabel/ananindeua

Portaria Nº.:4663/2022 de 27/05/2022
Nome:MailSoN JoSÉ PaiXÃo araUJo
Matrícula:57214342/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE. Princesa izabel/ananindeua

Portaria Nº.:4664/2022 de 27/05/2022
Nome:aida GoMES SaNToS
Matrícula:54189491/2Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:EE. Princesa izabel/ananindeua

Portaria Nº.:4665/2022 de 27/05/2022
Nome:aNToNio SErGio SarGES NEVES
Matrícula:57212077/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf.Padre orione/Belém

Portaria Nº.:4666/2022 de 27/05/2022
Nome: GUilHErME SEBaSTiÃo da SilVa
Matrícula:5941609/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf.Padre orione/Belém

Portaria Nº.:4667/2022 de 27/05/2022
Nome:TElMa Maria TEiXEira PorTEla
Matrícula:751561/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf.Padre orione/Belém

Portaria Nº.:4668/2022 de 27/05/2022
Nome:WalMarY cUiMar BorGES
Matrícula:332054/2Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE. duque de caxias/Belém

Portaria Nº.:4669/2022 de 27/05/2022
Nome:EdilMarY oliVEira diaS TEiXEira
Matrícula:73504016/1Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade::EE. Sta Mª de Belém do Grão Pará/Belém

Portaria Nº.:4670/2022 de 27/05/2022
Nome: MarlUcY do Socorro araGÃo dE SoUSa
Matrícula:57205080/1Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Padre francisco Berton/Belém

Portaria Nº.:4671/2022 de 27/05/2022
Nome:MilENa daS GraÇaS liMa MoraES
Matrícula:57209101/1Período04/07/22 à 17/08/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Padre francisco Berton/Belém

Portaria Nº.:4672/2022 de 27/05/2022
Nome:SilVio lEaNdro SarraZiN da roSa
Matrícula:57213099/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Padre francisco Berton/Belém

Portaria Nº.:473/2022 de 27/05/2022
Nome:Maria dE loUrdES SiMÕES
Matrícula:377779/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Padre francisco Berton/Belém

Portaria Nº.:4674/2022 de 27/05/2022
Nome:roSiaNE raMoS do roSário
Matrícula:57212823/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Padre francisco Berton/Belém

Portaria Nº.:4800/2022 de 27/05/2022
Nome:lUcia Maria GoMES
Matrícula:57213102/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf. rosa Gattorno/Belém

Portaria Nº.:4801/2022 de 27/05/2022
Nome:PaUlo SErGio SaNToS corrEa
Matrícula:57211657/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf. rosa Gattorno/Belém

Portaria Nº.:4802/2022 de 27/05/2022
Nome:MariZa do Socorro riBEiro doS SaNToS
Matrícula:57211624/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf. rosa Gattorno/Belém

Portaria Nº.:4803/2022 de 27/05/2022
Nome:raiMUNda roSilENE rEiNaldo TriNdadE
Matrícula:57217946/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf. rosa Gattorno/Belém

Portaria Nº.:4804/2022 de 27/05/2022
Nome:KrYSSia TaiNa fErNaNdES SaNToS
Matrícula:57234784/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2021
Unidade:EEEf. rosa Gattorno/Belém

Portaria Nº.:4805/2022 de 27/05/2022
Nome:aNdrEZa HElENa doS SaNToS aNTUNES
Matrícula:57216108/2Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEf. rosa Gattorno/Belém

Portaria Nº.:4806/2022 de 27/05/2022
Nome:WaldiNES Maia flEXa
Matrícula:5884233/2Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:EEEf. rosa Gattorno/Belém

Portaria Nº.:4807/2022 de 27/05/2022
Nome:EliaNa do Socorro corrEia doS SaNToS
Matrícula:5393965/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf. rosa Gattorno/Belém

Portaria Nº.:4808/2022 de 27/05/2022
Nome:odair JoSÉ da coNcEiÇÃo
Matrícula:57209438/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf. rosa Gattorno/Belém

Portaria Nº.:4809/2022 de 27/05/2022
Nome:aNa SHirlEY raMoS SaNToS
Matrícula:5894905/1Período:05/07/22 à 18/08/22Exercício:2021
Unidade:EEEf.Santa luiza de Marilac/Belém

Portaria Nº.:4810/2022 de 27/05/2022
Nome:adElaidE Maria frEirE ViGGiaNo
Matrícula:2059703/2Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEf.Santa luiza /Belém
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Portaria Nº.:4811/2022 de 27/05/2022
Nome:idilENE VaScoNcEloS fErrEira riBEiro
Matrícula:5713048/1Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:EE.Visc.de Souza franco/Belém

Portaria Nº.:4812/2022 de 27/05/2022
Nome:lUcia dE NaZarE rodriGUES Troccoli
Matrícula:393673/1Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE.Presid. costa e Silva/Belém

Portaria Nº.:4813/2022 de 27/05/2022
Nome:MarGarETH Maria lEiTE lacErda
Matrícula:6031749/3Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:EE. Marechal cordeiro de farias/Belém

Portaria Nº.:4724/2022 de 27/05/2022
Nome:daViNa caNTÃo ProGENio
Matrícula:5941290/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.cristo redentor/ananindeua

Portaria Nº.:4725/2022 de 27/05/2022
Nome:criSTHiaNE rodriGUES coSTa
Matrícula:5941831/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.cristo redentor/ananindeua

Portaria Nº.:4726/2022 de 27/05/2022
Nome:aNa caTariNa frEirE loPES aiHara
Matrícula:57208962/1Período:04/07/22 à 17/08/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.cristo redentor/ananindeua

Portaria Nº.:4727/2022 de 27/05/2022
Nome:JadErSoN GEraldo PiMENTEl da SilVa
Matrícula:57196895/1Período:04/07/22 à 17/08/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.cristo redentor/ananindeua

Portaria Nº.:4728/2022 de 27/05/2022
Nome:PaUlo cESar carValHo riBEiro
Matrícula:5889623/1Período:04/07/22 à 17/08/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.cristo redentor/ananindeua

Portaria Nº.:4729/2022 de 27/05/2022
Nome:NElY rodriGUES fErrEira
Matrícula:60065223/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.cristo redentor/ananindeua

Portaria Nº.:4730/2022 de 27/05/2022
Nome:JoSÉ Maria dE PaiVa
Matrícula:5942157/1Período:11/07/22 à 09/08/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.cristo redentor/ananindeua

Portaria Nº.:4731/2022 de 27/05/2022
Nome:SiMoNE diaS lUZ
Matrícula:5437991/2Período:18/07/22 à 31/08/22Exercício:2022
Unidade:EE.Prof. renato conduru/Belém

Portaria Nº.:4732/2022 de 27/05/2022
Nome:aliETE criSTiNa MoNTEiro SilVa dE oliVEira
Matrícula:468240/1Período11/07/22 à 24/08/22Exercício:2022
Unidade:EE.Prof. renato conduru/Belém

Portaria Nº.:4733/2022 de 27/05/2022
Nome:Maria dE NaZarE cUNHa
Matrícula:5190584/1Período:15/07/22 à 13/08/22Exercício:2022
Unidade:EE.Prof. renato conduru/Belém

Portaria Nº.:4734/2022 de 27/05/2022
Nome:NoElY forMiGoSa dE liMa
Matrícula:57209972/1Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:EE.Prof. renato conduru/Belém

Portaria Nº.:4735/2022 de 27/05/2022
Nome:roBErTa coElHo roBEiro
Matrícula:5900519/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEE.Tecnico de Nivel Médio dr. celso Malcher/Belém

Portaria Nº.:4736/2022 de 27/05/2022
Nome:rEiNaldo riBEiro MEScoUTo
Matrícula:5661277/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEE.Tecnico de Nivel Médio dr. celso Malcher/Belém

Portaria Nº.:4737/2022 de 27/05/2022
Nome:caio doS SaNToS diaS
Matrícula:5900531/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEE.Tecnico de Nivel Médio dr. celso Malcher/Belém

Portaria Nº.:4738/2022 de 27/05/2022
Nome:laUra rocHa SoUZa
Matrícula:5899798/1Período:17/06/22 à 31/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Nossa Senhora do carmo/Belém

Portaria Nº.:4739/2022 de 27/05/2022
Nome:Maria rUTH MaTa cardiM
Matrícula:5369428/5Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Nossa Senhora do carmo/Belém

Portaria Nº.:4740/2022 de 27/05/2022
Nome:WalcirENE lUiZa ViEira fErrEira
Matrícula:4663360/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE.Paes de carvalho/Belém

Portaria Nº.:4741/2022 de 27/05/2022
Nome:WESllEY lEÃo MoNTEiro
Matrícula:57212291/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE.Paes de carvalho/Belém

Portaria Nº.:4742/2022 de 27/05/2022
Nome: Maria dE fáTiMa PErEira do NaSciMENTo
Matrícula:448400/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf.clube de Mães Santa rita de cassia/Belém

Portaria Nº.:4743/2022 de 27/05/2022
Nome:SElMa caldEraro do roSario
Matrícula:446823/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf.centro Educacional amazonia/ananindeua

Portaria Nº.:4744/2022 de 27/05/2022
Nome: MariNaldo PiNHEiro da SilVa
Matrícula:303232/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE.Paulo fontelles de lima/icoaraci

Portaria Nº.:4745/2022 de 27/05/2022
Nome:Socorro GraciETE SaNToS QUEiroZ
Matrícula:6013856/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE.Presid. costa e Silva/Belém

Portaria Nº.:4746/2022 de 27/05/2022
Nome:carloS alBErTo GoMES da coSTa
Matrícula:752282/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE.cabanagem/Belém

Portaria Nº.:4747/2022 de 27/05/2022
Nome:aNa PaUla GardaSZ BarroS
Matrícula:57226096/1Período:04/07/22 à 02/08/22Exercício:2022
Unidade:EE.luiz Nunes direito/ananindeua

Portaria Nº.:4748/2022 de 27/05/2022
Nome:liGia liMa crUZ
Matrícula:338206/1Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE. cordeiro de Barros/Belém

Portaria Nº.:4749/2022 de 27/05/2022
Nome:Maria dUlcilENE PaTricio araUJo
Matrícula:2380805/1Período:11/07/22 à 09/08/22Exercício:2022
Unidade:EE.Prof.Temistocles araujo/Belém

Portaria Nº.:4750/2022 de 27/05/2022
Nome:JoSEfa fraNciSca BErToldo araUJo
Matrícula:5901075/1Período:22/07/22 à 04/09/22Exercício:2022
Unidade:EEEf.clube de Mães Sta rita de cassia/Belém

Portaria Nº.:4988/2022 de 31/05/2022
Nome:Maria alcira PiNHEiro doS SaNToS
Matrícula:5212545/2Período:29/06/22 à 12/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Nossa Senhora do carmo/Belém

errata
errata da Portaria Nº.:4935/2022 de 30/05/2022

Nome:Marcia roSalia PErEira PENaforT
onde se lê:Exercício:2022
Leia-se:Exercício:2020
Publicada no Diário Oficial nº. 34.992 de 02/06/2022

errata da Portaria Nº.: :4956/2022 de 30/05/2022
Nome:daNNiElE cHaGaS MoNTEiro
onde se lê:Exercício:2022
Leia-se:Exercício:2021
Publicada no Diário Oficial nº. 34.992 de 02/06/2022

errata da Portaria Nº.:4951/2022 de 30/05/2022
Nome:Porfiria lUcia carNEiro dE liMa
onde se lê:Exercício:2022
Leia-se:Exercício:2020
Publicada no Diário Oficial nº. 34.992 de 02/06/2022

errata da Portaria Nº.:4939/2022 de 30/05/2022
Nome:Maria do Pilar carNEiro
onde se lê: Exercício:2022
Leia-se: Exercício:2021
Publicada no Diário Oficial nº. 34.992 de 02/06/2022

errata da Portaria Nº.:090/2022 de 17/05/2022
Nome:lUZia diaS aBrEU
onde se lê:Exercício:2021
Leia-se:Exercício:2022
Publicada no Diário Oficial nº. 34.992 de 02/06/2022

Protocolo: 810026
desiGNar

Portaria Nº.:5030/2022 de 03/06/2022
de acordo com o Processo nº 608544/2022
designar JoÃo lUciMar BorGES, Matrícula nº 57223396/1, Professor, 
para  responder interinamente pela função de Vice-diretor (GEd-2) da 
EEEM Maria Benta oliveira de Sousa/redenção, a contar de 06/06/2022.

Protocolo: 810101
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ProGressÃo FUNcioNaL doceNte
Protocolo: 2022/210383
Portaria N° 2170/22, de 01 de junho de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) arMaNdo JoSE dE Sá SaNToS, id. funcio-
nal nº 7565577/1, cargo de ProfESSor aUXiliar i, lotado no(a) caMPUS 
dE rEdENÇÃo, progressão HoriZoNTal, para referência ii da classe de 
ProfESSor aUXiliar com vigência a contar de 18.02.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa.

Protocolo: 809634
NoMeaÇÃo de doceNte aProVado eM coNcUrso PÚBLico
ProtocoLo:2022/606350
Portaria N° 2267/22, de 02 de junho de 2022
NoMEar em função de aprovação em concurso público de provas e títulos, SaN-
dra iNES HorN BoHM, para exercer o cargo de ProfESSora aUXiliar i - 40H, 
na área de conhecimento rElaÇÕES iNTErNacioNaiS E coMÉrcio EXTErior 
lotado(a) no dEParTaMENTo dE ciÊNciaS SociaiS aPlicadaS / dcSa.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa.

Protocolo: 809638
coNcessÃo de aUXíLio iNstaLaÇÃo
Protocolo: 2022//575542
Portaria N° 2268/22, de 02 de junho de 2022
coNcEdEr, auxílio instalação no valor de 100% da remuneração ao(a) 
servidor(a) TaMirEZ SaNTaNa MUNiZ , id. funcional nº 5888599/2, cargo 
de ProfESSor aUXiliar, lotado no caMPUS dE coNcEiÇÃo do ara-
GUaia, referente ao afastamento para cursar programa de Pós-graduação 
na Universidade federal do Tocantins.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa.

Protocolo: 809639
eXoNeraÇÃo de serVidor a Pedido
Protocolo: 2022/695892
Portaria N° 2285/22 de 03 de junho de 2022
art. 1º - EXoNErar, a pedido, do servidor THiaGo SoarES SilVa, id. 
funcional nº 57201520/ 1, cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo c, lotado 
(a) no (a) dirEToria dE GESTao dE PESSoaS, a contar de 02.06.2022.
art. 2º - dEclarar VacÂNcia do cargo do servidor citado no artigo acima, 
considerando nomeação em outro órgão público.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa.

Protocolo: 809704
eXoNeraÇÃo de carGo eM coMissÃo
Protocolo: 2022/688878
Portaria N° 2286/22, de 03 de junho de 2022
EXoNErar, o(a) servidor(a) SaMara TriNdadE dE MoUra fEliPE, id. 
funcional nº 5956985/1, do cargo em comissão de coordENadoria 
dE adMiNiSTraÇÃo dE PESSoal, código GEP-daS-011.2, a contar de 
01.06.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa.

Protocolo: 809707
NoMeaÇÃo Para carGo eM coMissÃo coM FiNs de reGULariZaÇÃo
Protocolo: 2022/568139
Portaria N° 1980/21, de 24 de maio de 2022
NoMEar, a servidora roGÉria PiMENTEl dE araÚJo MoNTEiro, id. funcional n° 
5629610/1, cargo de ProfESSor aSSiSTENTE iV, para a função de coordenador 
de Estágio / TCC a contar de 01.05.1994, com fins de regularização funciona
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa.

Protocolo: 809696
coLeGiado do caMPUs
Protocolo: 2022/672877
Portaria N° 2273/21, de 02 de junho de 2022
art. 1º - dESiGNar recomposição dos representantes do colegiado do 
campus de altamira, para cumprimento do biênio 2021/2023,

PresideNte rosÂNGeLa LiMa da siLVa
rEPrESENTaNTE docENTE ENGENHaria aMBiENTal 

SaNiTária aNa KariNa MorEYra

rEPrES. docENTE EdUcaÇÃo fÍSica GilENo EdU laMEira dE MElo
rEPrESENTaNTE docENTE ENfErMaGEM oracio carValHo riBEiro JUNior

rEPrES. TÉcNico adMiNiSTraTiVo PEdro HENriQUE alMEida dE BriTo

rEPrES. diScENTE - TiTUlar ESTEr SilVa dE SoUZa
rEPrES. docENTE MaTEMáTica lair da SilVa frEiTaS filHo

art. 2º – ficaM rEVoGadaS aS dEMaiS diSPoSiÇÕES EM coNTrário
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa.

Protocolo: 809697

NoMeaÇÃo de carGo eM coMissÃo
Protocolo: 2022/684370
Portaria N° 2276/22, de 02 de junho de 2022
NoMEar, VaNESSa NaSciMENTo SoUZa, para exercer o cargo em co-
missão de coordENador dE dESENVolViMENTo dE PESSoaS, código 
GEP-daS-011.2, a contar de 01.06.2022
Protocolo: 2022/688878
Portaria N° 2287/22, de 03 de junho de 2022.
NoMEar, THiaGo SoarES SilVa, para exercer o cargo em comissão 
de coordENadoria dE adMiNiSTraÇÃo dE PESSoal, código GEP-
daS-011.2, a contar de 02.06.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa.

Protocolo: 809699
ProGressÃo FUNcioNaL tÉcNico adMiNistratiVo
ProtocoLo:2022/265660
Portaria N° 2271/22, de 02 de junho de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) EriKa do Socorro oliVEira GoNcalVES, 
id. funcional nº54194594/2, cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo c - ii, lota-
do (a) na Pro rEiToria dE GESTao E PlaNEJaMENTo, Progressão funcional 
por Merecimento – Qualificação Profissional –Conclusão de curso de Pós - Gra-
duação em nível de especialização, para referência iV da classe c, integrante 
do quadro permanente de servidores Técnicos, administrativos e operacio-
nais da UEPa, com vigência retroativa a contar de 07.03.2022.
Protocolo: 2022/275079
Portaria N° 2272/22, de 02 de junho de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) JoUBErT MariNHo da SilVa BENTES, id. 
funcional nº 57209218/1, cargo de TÉcNico EM TEraPia ocUPacioNal 
c - i, lotada na coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii, Pro-
gressão funcional por Merecimento-avaliação de desempenho, período 
aquisitivo 2018/2020, para referência ii da classe c, do cargo de TÉcNico 
EM TEraPia ocUPacioNal integrante do quadro permanente de servido-
res Técnicos, administrativos e operacionais da UEPa, com vigência retro-
ativa a contar de 08.03.2022
Protocolo: 2022/226688
Portaria N° 2274/22, de 02 de junho de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) diaNa Maria da coNcEicao rodriGUES 
do NaSciMENTo Maia, id. funcional nº 54189013/2, cargo de TÉcNico 
EM NUTriÇÃo B - iii, lotada na coordENadoria adMiNiSTraTiVa do 
caMPUS ii, Progressão funcional por Merecimento avaliação de desem-
penho, período aquisitivo 2018/2020, para referência iV da classe B, do 
cargo de TÉcNico EM NUTriÇÃo integrante do quadro permanente de 
servidores Técnicos, administrativos e operacionais da UEPa, com vigência 
retroativa a contar de 23.02.2022.
Protocolo: 2022/502385
Portaria N° 2275/22, de 02 de junho de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) HElENa NEUZa coNdE dE MoraiS, id. fun-
cional nº 54180396/2, cargo de TÉcNico EM PEdaGoGia B - iii, lotada na 
coordENadoria adMiNiSTraTiVa docaMPUS ii, Progressão funcional 
por Merecimento-avaliação de desempenho, período aquisitivo 2018/2020, 
para referência iV da classe B, do cargo de TÉcNico EM PEdaGoGia in-
tegrante do quadro permanente de servidores Técnicos, administrativos 
e operacionais da UEPa, com vigência retroativa a contar de 26.04.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa.

Protocolo: 809703

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

LiceNÇa PrÊMio
Protocolo: 2022/626019
PorTaria N°2288/22, de 02 de junho de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) adErBal MoUra SaNToS, id. funcional nº 
5794366/1 , cargo de TÉcNico B , lotado(a) no(a) dirEToria dE acESSo 
E aValiaÇÃo, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, referente ao triênio de 
01.07.2016 a 30.06.2019, no período de06.06.2022 a 05.07.2022.
Protocolo: 2022/574833
PorTaria N°2269/22, de 02 de junho de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) TaBiTa dE caSSia GoMES riBEiro, id. fun-
cional nº 54191972/2, cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo c, lotado(a) 
no(a) coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS iV, 30 (trinta) dias 
de licença Prêmio, referente ao triênio de10.07.2008 a 09.07.2011, no 
período de 01.08.2022 a 30.08.2022.
Protocolo: 2022/579383
Portaria N° 2270/22, de 02 de junho de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) ariNETTE TElMa fErraZ araUJo GoNcal-
VES, id. funcional nº 3156923/1, cargo de aSSiSTENTE adMiNiSTraTi-
Vo, lotado(a) no(a) coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii, 
30 (trinta) dias de licença Prêmio, referente ao triênio de 25.02.2014 a 
24.02.2017, no período de 20.06.2022 a 19.07.2022
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa.

Protocolo: 809635
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errata
.

errata
Retificar os termos da PORTARIA Nº 2131/22, 27 de maio de 2022, 
publicado no doe Nº 34.988 de 31.05.2022, referente ao estágio 
Probatório do servidor Maria Goretti soUsa LaMeira id.Fun-
cional nº 55586669/ 2 , o seguinte:
onde se lê: “...NoME: Maria GorETE crUZ ProcoPio ...”
Leia - se: “…NoME: Maria GorETTi SoUSa laMEira ...”
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa.

Protocolo: 809695

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 2254/2022, de 06 de JUNHo 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 caMPUS dE iNTErioriZaÇÃo
Nome: rodriGo rafaEl SoUZa dE oliVEira
Matrícula funcional: 5926369/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339039_ r$ 4.000,00
Portaria N° 2255/2022, de 06 de JUNHo 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
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
ordenador responsável
carloS JoSE caPEla BiSPo
Pró-reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 809735

.

.

diÁria
.

coNcessÃo de diarias
Protocolo nº2022/61879
Portaria N° 2297/22, de 06 de junho de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) ValdEciria da coNcEicao laMEGo PaUli-
No, id.funcional nº 5441668/2, no cargo de ProfESSor aUXiliar lotado 
(a) no (a) dEParTaMENTo dE arTES, cPf: 330.795.102-59, 1,5 (uma e 
meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de San-
tarém/Pa no período de 26/01/2022 a 27/01/2022, para coordenar local 
de prova do habilitatório.
Protocolo nº2022/635478
Portaria N° 2298/22, de 06 de junho de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) ValBEr SilVa carNEiro, id.funcional nº 
57213420/1, no cargo de MoToriSTa lotado (a) no (a) dirEToria dE 
adMiNiSTracao dE SErVico, cPf: 643.145.022-15, 1,5 (uma e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Tucuruí/Pa 
no período de 16/05/2022 a 17/05/2022, para transportar material.
Protocolo nº2022/539487
Portaria N° 2299/22, de 06 de junho de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) NorMa ElY SaNToS BElTrao, id.funcional nº 
5794161/1, no cargo de ProfESSor adJUNTo lotado (a) no (a) dEParTa-
MENTo dE ciENciaS SociaiS aPlicada, cPf: 397.078.302-04, 8,5 (oito e 
meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Bra-
gança/Pa no período de 29/06/2022 a 07/07/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo nº2022/660440
Portaria N° 2300/22, de 06 de junho de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) MailSoN liMa NaZarE, id.funcional nº 
55589591/7, no cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo lotado (a) no (a) caM-
PUS do MoJU, cPf: 661.633.902-53, 16,5 (dezesseis e meia) diárias, 
devido seu deslocamento de Moju/Pa ao município de Barcarena/Pa no 
período de 14/06/2022 a 30/06/2022, para ministrar disciplina
Protocolo nº2022/573815
Portaria N° 2301/22, de 06 de junho de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) diEGo airES da SilVa, id.funcional nº 5905479/1, 
no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE lotado (a) no (a) dEParTaMENTo dE 
TEcNoloGia dE aliMENToS, cPf: 514.337.372-72, 22,5 (vinte e duas e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de cametá/Pa no 
período de 08/06/2022 a 30/06/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo nº2022/545223
Portaria N° 2302/22, de 06 de junho de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) fErNaNdo aUGUSTo BESSa caMPoS, id.
funcional nº 5915490/2, no cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo lotado 
(a) no (a) dEPTo. dE MaTEMaTica ESTaTiSTica E iNforMaTica, cPf: 
959.835.462-87, 27,5 (vinte e sete e meia) diárias, devido seu deslo-
camento de Belém/Pa ao município de Barcarena/Pa no período de 
17/05/2022 a 13/06/2022, para ministrar disciplina.

Protocolo nº2022/630061
Portaria N° 2303/22, de 06 de junho de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) JoSiNETE PErEira liMa, id.funcional nº 
57188537/2, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE lotado (a) no (a) dE-
ParTaMENTo dE filoSofia E ciENciaS SociaiS, cPf: 432.996.012-
53, 20,5 (vinte e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa 
ao município de São Miguel do Guamá/Pa no período de 06/06/2022 a 
26/06/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo nº2022/680755
Portaria N° 2304/22, de 06 de junho de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) iSaiaS oliVEira da SilVEira, id.funcional 
nº 57210684/1, no cargo de MoToriSTa lotado (a) no (a) dirEToria dE 
adMiNiSTracao dE SErVico, cPf: 733.084.122-68, 1,5 (uma e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Bragança/
Pa no período de 02/06/2022 a 03/06/2022, para conduzir a vice reitora.
Protocolo nº2022/606903
Portaria N° 2305/22, de 06 de junho de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) MarcoS PEdro dE PaiVa EliaS, id.funcional nº 
5820936/2, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE lotado (a) no (a) caMPUS 
dE iGaraPE acU, cPf: 591.036.202-04, 10,5 (dez e meia) diárias, devi-
do seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Bagre/Pa no período de 
16/07/2022 a 26/07/2022, para ministrar disciplina pelo forma Pará.
Protocolo nº2022/698163
Portaria N° 2306/22, de 06 de junho de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) aGUEda lUZ fErrEira, id.funcional nº 
5954798/1, no cargo de MoToriSTa lotado (a) no (a) caMPUS dE Ma-
raBa, cPf: 621.384.722-72, 1,5 (uma e meia) diárias, devido seu des-
locamento de Marabá/Pa ao município de Parauapebas/Pa no período de 
06/06/2022 a 07/06/2022, para conduzir discentes.
Protocolo nº2022/692332
Portaria N° 2307/22, de 06 de junho de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) alEXaNdrE NElSoN fUrTado E BraNco, id.
funcional nº 5899558/1, no cargo de MoToriSTa lotado (a) no (a) dirE-
Toria dE adMiNiSTracao dE SErVico, cPf: 091.744.432-91, 3,5 (três 
e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de al-
tamira/Pa no período de 03/06/2022 a 06/06/2022, para conduzir material.
Protocolo nº2022/695018
Portaria N° 2308/22, de 06 de junho de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) claY aNdErSoN NUNES cHaGaS, id.funcional 
nº 55590110/3, na função de rEiTor lotado (a) no (a) GaBiNETE da rEi-
Toria, cPf: 582.136.862-68, 0,5 (meia) diária, devido seu deslocamento 
de Belém/Pa ao município de Barcarena/Pa no período de 13/06/2022 a 
13/06/2022, para participar de agenda na Prefeitura de Barcarena e de-
mais agendas no município.
Protocolo nº2022/612054
Portaria N° 2309/22, de 06 de junho de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) adNElSoN araUJo doS SaNToS, id.funcio-
nal nº 55588920/41, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE lotado (a) no 
(a) dEParTaMENTo dE GiNaSTica arTE corPoral rEcrEacao, cPf: 
742.269.912-49, 8,5 (oito e meia) diárias, devido seu deslocamento de 
Belém/Pa ao município de Benevides/Pa no período de 01/07/2022 a 
09/07/2022, para ministrar disciplina pelo forma Pará.
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador

Protocolo: 809856
..

secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda

.

.

coNtrato
.

4º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 61/2018/seaster
objeto: o presente Termo aditivo terá sua vigência prorrogada pelo perío-
do de 06 (seis) meses.
Vigência: 05/06/2022 à 04/12/2022
data da assinatura: 03/06/2022
dotação orçamentária: 43.101 / 87.101
funcional Programática: 43.101.08.122.1297.8338
fonte: 0101
Elemento de despesa: 339039
ação detalhada: 189.517
Valor Global: r$ 109.999,86
dotação orçamentária: 87.101
funcional Programática: 87.101.08.244.1505.8860
fonte: 0107
Elemento de despesa: 339039
ação detalhada: 186.795
Valor Global: r$ 109.999,86
contratado: Polo coMÉrcio rEfriGEraÇÃo E rEPrESENTaÇÃo lTda
cNPJ: 03.202.674/0001-67
Endereço: Travessa Humaíta, 91 – Pedreira - Belém/Pa, cEP: 66.083-340
ordenador: inocencio renato Gasparim

Protocolo: 809807
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diÁria
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Portaria Nº 693/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTENcia Social,TraBalHo,EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 662052
rESolVE:
autorizar o pagamento de 06 e ½ (SEiS e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
NaYaNa diNiZ TUlio,5946556/3,coordENadora,Maria JacirENE dE 
SoUZa BarBoSa,54192688/1,aSSiSTENTE Social,KaTia rEGiNa fEr-
rEira da SilVa,3212840/1,aGENTE adMiNiSTraTiVo, que se deslocara 
para o município de ParaGoMiNaS/Pa no período de 19/06 a 25/06/2022 
com objetivo de capacitação de Trabalhadores do SUaS,SiNaSE e SiSaN.
WilSoN GUErrEiro dE HolaNda,3216640/1,MoToriSTa coM oBJETi-
Vo de conduzir Veículos com técnicos da drccP/SEaSTEr.
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, 
03 de junho 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 682/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTENcia Social,TraBalHo,EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 664113
rESolVE:
autorizar o pagamento de 04 e ½ (quatro e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
KaTE TErESa SodrÊ dE SoUZa,57173841/1,aGENTE dE PorTaria,Tali-
Ta MarTiNS araUJo,354662/1,aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo,aNa liVia 
Maia diaS,5895793/1,TÉcNica EM GESTÃo PÚBlica que se deslocaram 
para rio dE JaNEiro/rJ no período de 26/06 a 30/06/2022 com objetivo 
de capacitação de agente 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, 
02 junho 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 690/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTENcia Social,TraBalHo,EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 684378
rESolVE:
autorizar o pagamento de 04 e ½ (quatro e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
JoÃo fraNciSco PacHEGo QUarESMa JUNior,colaBorador EVENTU-
al,c P f Nº 018.547.372 – 52,SHirlaNE da SilVa coSTa,5759803/4,TÉc-
Nica EM GESTÃo PÚBlica que se deslocara para SÃo PaUlo/SP no período 
de 17/07 a 21/07/2022 com objetivo de capacitação de agentes Públicos 
Classificação Orçamentária:
43.101 – 08.128.1505.8887 f: 0101/0101006357 260.029 339014/36 
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda  
Belem, 03 de junho 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 675/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTENcia Social,TraBalHo,EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 687214
rESolVE:
autorizar o pagamento de 03 e ½ (três e meia) diárias Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
rosa Maria da Silva Barbosa, colaborador Eventual, c P f 085.209.441 – 68, 
que se deslocara para ao município de alTaMira/Pa no período de 20/06 a 
23/06/2022 com objetivo de apoio a organismo de controle Social.
Classificação Orçamentária:
43.0101 – 08.422.1505.8402 f:0101 203.156 339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
02 de junho 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Portaria Nº 696/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTENcia Social,TraBalHo,EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 692748
rESolVE:
autorizar o pagamento de 04 e ½ (quatro e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
Giovana do Socorro dos Santos costa, colaborador Eventual, c.P.f – 
333.247.862 - 15 que se deslocara para os municípios de Santa izabel/
Pa,Santo do Tauá no período de 20/06 a 24/06/2022 com objetivo de re-
alizar capacitação e assessoramento para o conselho de direito e Tutelar.
Classificação Orçamentária:
43.0103 – 08.422.1505.8402 f: 0338002151 249.624 339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
06 de junho 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 695/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo nº 2022/ 701717
rESolVE:
autorizar o pagamento de 03 e ½ (três e meia) diárias Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
iNocENcio rENaTo GaSPariM, matrícula nº 5945555/1, SEcrETario dE
ESTado, que se deslocará para ao município de Santarém, no período de 
06/06 a 09/06/2022 com objetivo acompanhar o Excelentíssimo Governa-
dor na agenda da Governadoria do Estado ( Certificação e Acompanhamen-
to do Programa Qualifica Pará).
Classificação Orçamentária:
43.101 – 08.244.1505.8863 f: 0101006357 234.191 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
06 de junho l 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 698/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTENcia Social,TraBalHo,EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 697294
rESolVE:
autorizar o pagamento de 04 e ½ (quatro e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
lUcila do roSario SoUZa dE frEiTaS,c P f: 562.784.702 – 68, colabo-
rador eventual, roSa Maria da SilVa BarBoSa, c P f 085.209.411 – 68 
colaborador eventual, que se deslocara para o município de BaGrE/Pa no 
período de 11/06 a 15/06/2022 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 339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
06 de junho 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 699/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTENcia Social,TraBalHo,EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 693298
rESolVE:
autorizar o pagamento de 04 e ½ (quatro e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
JoSÉ dE riBaMar fErNaNdES,80015508/1,SEcrETario EXEcUTiVo que 
se deslocara para o município de SÃo MiGUEl do GUaMá/Pa, no período de 
21/06 a 25/06/2022 com objetivo de apoio a organismo de controle Social..
Classificação Orçamentária:
43.0103 – 08.422.1505.8402 f:0338002151 249.624 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
06 de junho 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 702/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTENcia Social,TraBalHo,EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 685423
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rESolVE:
autorizar o pagamento de 02 e ½ (duas e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
MarcEliNa PiNTo SaNToS,57196135/1,assistente Social, que se desloca-
ra para o município de Parauapebas/Pa no período de 13/06 a 15/06/2022 
com objetivo de ações de Enfrentamento a Violência Sexual e Trabalho 
infantil. claudemir Sinval Padilha Teixeira,5907277/1,Motorista conduzir 
veiculo com equipe cPSE-Mc.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.244.1505.8862 f: 0107006357 233.379 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
06 de junho 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 809934
..

oUtras MatÉrias
.

Portaria de prorrogação do edital de convocação do cedPd-Pa, 
para inscrições destinadas apenas as seguintes vagas:   
I - Representante de uma entidade na área de deficiência auditiva - 
01(uma) vaga;
ii - representante das instituições de Pesquisa e Ensino Superior - 
01(uma) vaga;
fica estabelecido o novo calendário eleitoral:

Fases do Processo eLeitoraL do cedPd/Pa
   PerÍodo

  1
 

inscrição para habilitação ao processo eleitoral de escolha das entidades
 para composição do conselho Estadual dos

Direitos da Pessoa com Deficiência – CEDPD/PA,
 a ser encaminhada à comissão Eleitoral,

no Endereço: Secretaria Executiva do cEdPd/Pa, aV. almirante Barroso,
n° 1765,Marco, cEP: 66.093-020, Belém-Pa, pelo telefone 98429-9700

 

06 a 20 de Junho de 2022
nos dias úteis e no horário

das 08h às 14h

  2  22 análise e decisão sobre os pedidos de inscrições/habilitações
pela comissão Eleitoral 21 a 23 de Junho de 2022

   3
divulgação do resultado da etapa de habilitação, mediante a publicação no
Diário Oficial do Estado, da relação das entidades/segmentos habilitadas.

 
24 de Junho de 2022

   4  4 apresentação de recursos quanto aos resultados à etapa de habilitação. 27 a 29 de Junho de 2022

  5
apreciação e julgamento dos recursos apresentados quanto à etapa de

habilitação, pela comissão Eleitoral
 

30 de Junho a
01 de julho de 2022

   6  6

Publicação no Diário Oficial do Estado do ato de homologação da relação de
habilitado/as como eleitoras/es e/ou candidatas (os)

 05 de Julho de 2022

 7 Plenária das entidades/segmentos (assembléia Eleitoral)
 09 de agosto de 2022

   8
Prazo para envio de nomes de Titulares e Suplentes representantes indicados

 Pelas entidades para compor o cEdPd/Pa
 

10 dias úteis após
 a realização da assembléia

   9  9

Nomeação e Posse dos conselheiros representantes de
entidades da sociedade civil com assento no cEdPd/Pa,

eleitos para o Biênio 2022/2024   À definir

Portaria Nº 704 de 07 de JUNHo 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através do 
decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771, de 02 
de Janeirode 2019.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da
lei federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, rESolVE:
i – dESiGNar o(a) servidor(a), cEcÍlia criSTiNa SilVa da c oNcEiÇÃo, 
Matrícula: 5419065/1, cargo de agente de artes Práticasa, lotada na Ge-
rencia de Material e Patrimônio, para atuar como Titular e o(a) servidor(a) 
Thays costa ribeiro, Matrícula: 5931935/2 cargo de assistente administrati-
vo, lotado na Gerencia de Material e Patrimônio, para atuar como suplente do 
contrato administrativo n° 45/2022, celebrado com a Empresa diSTriPol 
– diSTriBUidora dE ProdUToS EirEli, cujo objeto é a contratação de 
pessoa jurídica especializada na prestação de aquisição de alimentos de Uso 
comuns, para atender em todo território estadual, os órgãos e entidades do 
Poder Executivo do Estado do Pará, conforme especificações e quantitativos 
estabelecidos no Termo de referência, anexo do Edital.
Em conformidade com o disposto na lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, 
e suas posteriores alterações;
no decreto Estadual n° 200, de 16 de setembro de 2011, e suas altera-
ções; no decreto Estadual n° 733, de 13 de maio de 2013, e suas alte-
rações; na lei complementar n° 101, de 04 de maio de 2000 – lei de 
responsabilidade fiscal; no decreto Estadual n° 870, de 04 de outubro de 

2013; e demais legislações correlatas.
i – Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data.
ii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 07 de junho de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E rENda
Matrícula 5945555/1

Protocolo: 809952
..

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 514 de 01 de junho de 2022- coNcEdEr: 120 (dias) 
dereadaptação funcional Provisória ao servidor: Gilvani Pinheiro de olivei-
ra lelis, mat.54196439/2, cargo: Monitor, período: 06.05.22. a  02.09.22.

 NoMe carGo    Mat   LaUdo   PerÍodo  dias
Maria de Nazaré Bentes de oliveira Monitor 54189505/1 88325 07.02.22 a07.04.22   60

adonai de Jesus oliveira Monitor 54190048/1 90053 11.03.22 a 09.04.22   30

Valdenice Morais Garcia assst.
Social 55586439/1 90654 04.04.22 a 03.05.22   30

Waldiclene Monteiro Borges Monitor 54189750/1 89366 07.03.22 a 05.04.22   30

luiz celso da Silva-Presidente-faSEPa
Protocolo: 809744

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 11/2022 – FasePa. PreGÃo 
eLetroNico srP/sePLad/dGL Nº 019/2021. Processo Nº 
2021/1154422-sePLad / Nº 2022/277766. ata de reGistro de 
PreÇos N° 012/2022. Parecer JUridico N° 69/2022.
objeto: o objeto da presente licitação é a aquisição de aliMENToS dE USo 
coMUM para os Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual situados 
na região Metropolitana de Belém. o valor global para o fornecimento ora 
contratado importa em: r$ 82.799,16 (oiTENTa E doiS Mil, SETEcEN-
ToS E NoVENTa E NoVE rEaiS E dEZESSEiS cENTaVoS). assinatura: 
06/06/2022. Vigência: 06/06/2022 à 06/03/2023.
Gestão/Unidade: 680201; fonte: 0101000000; Programa de Trabalho: 
08243144383380000 / 08243144383920000 / 08243144383930000 / 
08243144383940000 / 08243150588640000; Elemento de despesa: 339030.
contratado: S da c SaNToS coMÉrcio E SErViÇoS lTda estabeleci-
da na Rodovia BR 316, nº 1762, Edifício Empresarial Next Office 815, 
cEP: 67.013-000 Bairro: atalaia, Município de ananindeua/Pa. fone: (91) 
99921-5961, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 40.508.894/0001-40. ordena-
dor: lUiZ cElSo da SilVa /Presidente da faSEPa.

Protocolo: 809849
.

diÁria
.

Portaria Nº 297, de 06 de junho de 2022.
Processo nº 696229/2022.
oBJETiVo: Entregar adolescente, custodiado no ciaM/BElÉM, aos familiares 
em cumprimento a determinação judicial, conforme os termos do processo.
oriGEM: BElÉM/Pa - dESTiNo: BraGaNÇa/Pa.
PErÍodo: 03/06/2022 a 03/06/2022. – (0,5) diária
SErVidorES: dEiSE fErNaNda aGUiar dE oliVEira, aSSiSTENTE So-
cial, Matricula 97571506/2, e BráS BorGES da TriNdadE, MoToriSTa, 
Matricula 5956502/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 809701
Portaria Nº 298, de 06 de junho de 2022.
Processo nº 690047/2022.
oBJETiVo: Entrega de adolescente, custodiado no cSEM, aos familiares 
em cumprimento a determinação judicial, conforme os termos do processo.
oriGEM: BElÉM/Pa - dESTiNo: SÃo PaUlo/SP.
PErÍodo: 03/06/2022 a 04/06/2022. – (1,5) diária
SErVidorES: criSTiaNE Maria da SilVa BarBoSa, TEc. Social, Ma-
tricula 5964516/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 809722
Portaria Nº 294, de 06 de junho de 2022.
Processo nº 669700/2022.
oBJETiVo: realizar articulação nas redes de assistência à saúde municipal 
e participar de reunião na SESMa, caPS e 15ª ProMoToria dE JUSTiÇa, 
conforme os termos do processo.
oriGEM: BElÉM/Pa - dESTiNo: SaNTarÉM/Pa.
PErÍodo: 20/06/2022 a 24/06/2022. – (4,5) diáriaS
SErVidorES: PEdro PaUlo coElHo dE alMEida, PSicÓloGo, Matri-
cula 3206459/2.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 809667
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Portaria Nº 296, de 06 de junho de 2022.
Processo nº 696752/2022.
oBJETiVo: acompanhar adolescente, custodiado no ciaM/BElÉM, em au-
diência designada judicialmente.
oriGEM: BElÉM/Pa - dESTiNo: coNcÓrdia do Pará/Pa.
PErÍodo: 08/06/2022 a 08/06/2022. – (0,5) diária
SErVidorES: aNdrES alBUQUErQUE NUNES, PSicÓloGo, Matricula 
54180501/4, Ed PaUlo PaiVa GaTiNHo, MoNiTor, Matricula 97571427/2, e EdU-
ardo NaZarENo do NaSciMENTo JÚNior, MoToriSTa, Matricula 5956474/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 809853

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 513/2022-daF/GrH de 06 de junho de 2022
coNcEdEr,de acordo com o art.74 da lei 5.810,de 24.01.94,30(trinta)
dias de férias consecutivos,aos servidores abaixo relacionados:

1 alan Patrik Maciel de lima 21/22 01/07/2022 30/08/2022
2 aldiene Maria ferreira Sousa 21/22 01/07/2022 30/08/2022
3 alessandra de Paula Vieira de almeida 21/22 02/07/2022 31/08/2022
4 alessandra lima lopes 21/22 01/07/2022 30/08/2022
5 alexandre Vieira 21/22 04/07/2022 02/08/2022
6 alfredo Souza Teixeira Neto 21/22 15/07/2022 13/08/2022
7 aline Santos Matos 21/22 11/07/2022 09/08/2022
8 ana Maria da Silva Gomes 21/22 01/07/2022 30/08/2022
9 andre luiz amaral Brito 21/22 01/07/2022 30/08/2022
10 andrea Souza da Silva 20/21 16/07/2022 14/08/2022
11 andreia Silva fonseca 21/22 04/07/2022 02/08/2022
12 angela Eneida correa Horta 21/22 04/07/2022 02/08/2022
13 angelina falcão Valente 20/21 05/07/2022 03/08/2022
14 antonio claudio rodrigues alves 21/22 04/07/2022 02/08/2022
15 augusto cezar Benevides farias 21/22 10/07/2022 08/08/2022
16 auricelia de fatima dos Santos Pereira 20/21 18/07/2022 16/08/2022
17 autelena Maria ferreira Nunes 21/22 11/07/2022 09/08/2022
18 Bruno roberto dos Santos Jacob 21/22 01/07/2022 30/08/2022
19 carlos alberto Gaspar oliveira 21/22 01/07/2022 30/08/2022
20 carlos alberto Mendes costa 21/22 01/07/2022 30/08/2022
21 carlos alberto Neves Prado 21/22 01/07/2022 30/08/2022
22 carlos Magno campos da Silva 20/21 01/07/2022 30/08/2022
23 carlos Salustiano de Souza ribeiro Junior 21/22 04/07/2022 02/08/2022
24 claudio Nilo Silva aguiar 21/22 04/07/2022 02/08/2022
25 clayton Silva da Silva 21/22 04/07/2022 02/08/2022
26 cleber Silva da Silva 21/22 02/07/2022 31/08/2022
27 cristian Ewert Mendonça dos Santos 20/21 16/07/2022 14/08/2022
28 cristiane cardoso Teixeira Janahu 21/22 04/07/2022 02/08/2022
29 cristiano charles de Sousa Queiroz 21/22 05/07/2022 03/08/2022
30 cristina de oliveira Silva 20/21 01/07/2022 30/08/2022
31 darlene ribeiro costa Pimentel 21/22 11/07/2022 09/08/2022
32 debora cristina Monteiro da Silva Eleres 21/22 02/07/2022 31/08/2022
33 denia Maria Viana de Paula 21/22 02/07/2022 31/08/2022
34 denyeire Borges fonseca 21/22 04/07/2022 02/08/2022
35 dilcilene costa de oliveira 20/21 20/07/2022 18/08/2022
36 dilene Siqueira de Sousa oliveira 20/21 01/07/2022 30/08/2022
37 dinailton Jose rodrigues rabello 21/22 01/07/2022 30/08/2022
38 dirceu Bibiano duarte 21/22 04/07/2022 02/08/2022
39 Edgar catete Junior 21/22 02/07/2022 31/08/2022
40 Edilane rocha Queiroz 21/22 01/07/2022 30/08/2022
41 Edilberto fernando Pinheiro da costa 21/22 01/07/2022 30/08/2022
42 Edina do Socorro farias 21/22 15/07/2022 13/08/2022
43 Edneia de Souza lima reis 21/22 10/07/2022 08/08/2022
44 Edney da Silva Barbosa 21/22 01/07/2022 30/08/2022
45 Eduardo ferreira da costa 21/22 04/07/2022 02/08/2022
46 Elaine cristina da Silva Moura 21/22 01/07/2022 30/08/2022
47 Elany cristina Medeiros Meireles 21/22 10/07/2022 08/08/2022
48 Eliana florencio de oliveira  21/22 18/07/2022 16/08/2022
49 Elielson Barros da Silva 20/21 01/07/2022 30/08/2022
50 Elis regina Silva lauro 21/22 13/07/2022 11/08/2022
51 Elisabete Maria felix 21/22 04/07/2022 02/08/2022
52 Elza lucia lima dos Prazeres 20/21 15/07/2022 13/08/2022
53 Emille castro da rocha 21/22 16/07/2022 14/08/2022
54 Evela cristina Pereira Barbosa 21/22 25/07/2022 23/08/2022
55 fabia rosane rebelo dos Santos 21/22 15/07/2022 13/08/2022

56 fabricio Santos rodrigues 21/22 10/07/2022 08/08/2022
57 Gerson lima da conceição 21/22 03/07/2022 01/08/2022
58 Gilberto Brabo Mendes 21/22 10/07/2022 08/08/2022
59 izabel cristina Pedrosa da costa 21/22 01/07/2022 30/08/2022
60 Jadson roberto Quemel 21/22 13/07/2022 11/08/2022
61 Jane Teixeira da costa e costa 21/22 01/07/2022 30/08/2022
62 Jardelson Soares Barbosa 21/22 01/07/2022 30/08/2022
63 Joana d’arc flores de Souza 21/22 01/07/2022 30/08/2022
64 Jonas augusto chaves Mendonça 21/22 01/07/2022 30/08/2022
65 Jonh  fabrizio Souza de Moura 21/22 01/07/2022 30/08/2022
66 Jose Josuelison de Sousa 21/22 15/07/2022 13/08/2022
67 Jose Maria de lima Moura 21/22 01/07/2022 30/08/2022
68 Jose Washington Sousa Seabra 21/22 01/07/2022 30/08/2022
69 Josecley de Paula alves 21/22 04/07/2022 02/08/2022
70 Joselia de fatima Montelo da costa 21/22 01/07/2022 30/08/2022
71 Joselly Gomes Mourao 21/22 01/07/2022 30/08/2022
72 Juberlei Trindade da Silva 21/22 03/07/2022 01/08/2022
73 Kildery alexandre do Vale costa 20/21 04/07/2022 02/08/2022
74 laide rodrigues de araujo 19/20 15/07/2022 13/08/2022
75 laudirene Mendes de alcantara 21/22 07/07/2022 05/08/2022
76 leide cristina Prist de assis 21/22 18/07/2022 16/08/2022
77 leticia Pires florindo 21/22 05/07/2022 03/08/2022
78 liliam fernandes da Silva 21/22 01/07/2022 30/08/2022
79 lourival Gomes Neves 21/22 01/07/2022 30/08/2022
80 lucelia Mariana Santos Nazario 21/22 15/07/2022 13/08/2022
81 lucivaldo alves Pereira 20/21 01/07/2022 30/08/2022
82 Manoel de Jesus Barbosa de Souza 21/22 15/07/2022 13/08/2022
83 Manoel dos Santos Gomes 20/21 14/07/2022 12/08/2022
84 Manoel lucas Silva freitas 20/21 01/07/2022 30/08/2022
85 Marcelo Wendell costa da Silva 21/22 18/07/2022 16/08/2022
86 Marcia de Paula aires de oliveira 21/22 04/07/2022 02/08/2022
87 Marcia do Socorro ferreira da Silva 21/22 01/07/2022 30/08/2022
88 Marcio Josiano costa ribeiro 21/22 08/07/2022 06/08/2022
89 Marcio Trindade dos Santos 21/22 01/07/2022 30/08/2022
90 Maria cristina Monteiro da Silva 21/22 15/07/2022 13/08/2022
91 Maria da conceicao de oliveira Belo 20/21 01/07/2022 30/08/2022
92 Maria dalva Silva costa 21/22 01/07/2022 30/08/2022
93 Maria do carmo de  Souza 21/22 01/07/2022 30/08/2022
94 Maria Gorete Serrão amorim 21/22 04/07/2022 02/08/2022
95 Maria ivete Jardim de lima 20/21 04/07/2022 02/08/2022
96 Maria izabel Santos Pantoja 21/22 04/07/2022 02/08/2022
97 Maria Jose cardoso Santos 21/22 15/07/2022 13/08/2022
98 Maria lilian cristina ramos Marinho 21/22 11/07/2022 09/08/2022
99 Maria Solange costa da Silva 20/21 04/07/2022 02/08/2022
100 Maria Valdirene Moreira da Silva 21/22 15/07/2022 13/08/2022
101 Marinaldo da costa ribeiro 20/21 18/07/2022 16/08/2022
102 Marion Kilvia da Silva Botelho 21/22 11/07/2022 09/08/2022
103 Mariza calandrini Muribeca 20/21 04/07/2022 02/08/2022
104 Marlene da Silva oliveira 21/22 01/07/2022 30/08/2022
105 Max luiz Trindade Pinheiro 21/22 16/07/2022 14/08/2022
106 Merian Pinheiro Silva 20/21 18/07/2022 16/08/2022
107 Milton antonio Queiroz de Souza 21/22 01/07/2022 30/08/2022
108 Mirian cilene Sousa Pedroso 21/22 01/07/2022 30/08/2022
109 odenilza Travasso de farias 21/22 01/07/2022 30/08/2022
110 Pedro Moises da luz alves 21/22 04/07/2022 02/08/2022
111 Pedro Paulo rodrigues Barbosa 21/22 01/07/2022 30/08/2022
112 raimunda do Socorro Serrão de oliveira 21/22 16/07/2022 14/08/2022
113 raimunda Eliana Gonçalves Neves 21/22 04/07/2022 02/08/2022
114 raimunda Zeneide Negrão Tobias 21/22 01/07/2022 30/08/2022
115 raimundo Monteiro dos reis Junior 21/22 18/07/2022 16/08/2022
116 raimundo Nonato Gonzaga da Silva 21/22 26/07/2022 24/08/2022
117 raimundo ozeas Xavier oliveira 20/21 01/07/2022 30/08/2022
118 raimundo Passos Pereira 20/21 01/07/2022 30/08/2022
119 rainere Bentes de Sousa 21/22 01/07/2022 30/08/2022
120 rednildo de Jesus Nunes de Souza 21/22 16/07/2022 14/08/2022
121 regileise Elciete rocha Siqueira 21/22 01/07/2022 30/08/2022
122 regina coeli ferreira Viegas 21/22 01/07/2022 30/08/2022
123 regina cruz costa de oliveira 21/22 04/07/2022 02/08/2022
124 renato Janio ferreira Maia 20/21 05/07/2022 03/08/2022
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125 rildo roberto Souza da Silva 21/21 01/07/2022 30/08/2022
126 ronaldo Marques do Nascimento 21/22 01/07/2022 30/08/2022
127 roosivelt Jose Souza rocha 21/22 10/07/2022 08/08/2022
128 rosana de frança araujo 20/21 11/07/2022 09/08/2022
129 rosilene Santos Bezerra 21/22 05/07/2022 03/08/2022
130 rosivaldo Soares ferreira 21/22 05/07/2022 03/08/2022
131 rossimauro Vasconcelos Batista 21/22 03/07/2022 01/08/2022
132 ruy claudio dos Santos  anchieta 20/21 15/07/2022 13/08/2022
133 Salma Marina Jimenes de oliveira 21/22 04/07/2022 02/08/2022
134 Sandra Maria de Queiroz Pinto 21/22 05/07/2022 03/08/2022
135 Selma Maria Gaia carvalho 21/22 02/07/2022 31/08/2022
136 Shirley luiza Braz Sarmento 21/22 18/07/2022 16/08/2022
137 Shirley Maria Santos Silva 21/22 09/07/2022 07/08/2022
138 Silvio ronaldo Martins Maia 21/22 04/07/2022 02/08/2022
139 Simone Tavares da rocha 21/22 01/07/2022 30/08/2022
140 Sirley do Socorro dos Santos 21/22 10/07/2022 08/08/2022
141 Solano aguiar Xavier 21/22 01/07/2022 30/08/2022
142 Tania Maria Santa rosa oliveira 20/21 01/07/2022 30/08/2022
143 Temistocles rodrigues Pereira 20/21 01/07/2022 30/08/2022
144 Thamara Paula oliveira da Silva 20/21 01/07/2022 30/08/2022
145 Tiago da Silva correa Trajano 21/22 01/07/2022 30/08/2022
146 Valdenice Morais Garcia 21/22 11/07/2022 09/08/2022
147 Venicio costa Palheta 21/22 01/07/2022 30/08/2022
148 Virginia da Silva Parente 21/22 04/07/2022 02/08/2022
149 Viviane de Sousa costa 21/22 04/07/2022 02/08/2022
150 Walderei Macedo da Silva 20/21 01/07/2022 30/08/2022
151 Zenilda Nicacio da Silva 21/22 04/07/2022 02/08/2022

ordenador responsável:luiz celso da Silva.
Protocolo: 809674

..

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

..

Portaria
.

Portaria Nº 268/2022 – seccoN/ceds/seJUdH, de 24 de Maio de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS do Pará, 
no uso de suas atribuições legais,
considerando o disposto no art. 21 do regimento interno do conselho Es-
tadual da diversidade Sexual, instituído pelo decreto Estadual n.º 1.238, 
de 02 de setembro de 2008.
rESolVE:
EXoNErar o seguinte membro: 

iNstitUiÇÃo MeMBros

SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS 
HUMaNoS - SEJUdH SUPlENTE: rafaEl carMo raMoS

(VicE-PrESidENTE)

NoMEar os seguintes membros: 

iNstitUiÇÃo MeMBros
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS 

HUMaNoS - SEJUdH
SUPlENTE: carloS EdUardo da coSTa BENiGNo

(VicE-PrESidENTE)

SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra - SEcUlT TiTUlar: adriaNo BarroSo doS SaNToS
SUPlENTE: lEoNardo cardoSo SaNToS

o membro ora nomeado, completará o tempo de mandato de seus ante-
cessores para o biênio 2022/2024.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 810037
.

diÁria
.

eXcLUir da Portaria N° 300 de 01 de JUNHo de 2022, PUBLi-
cada No doe 34.994 de 03 de JUNHo de 2022 o serVidor:

Nome cargo Matrícula

arNaldo SaNToS da crUZ coordENador dE ProcESSo 
adMiNiSTraTiVo 51855894/3

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 01 dE JU-
NHo dE 2022
ValBETaNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 809513

..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

Portaria N° 354/2022 - daF/sedeMe - 
BeLÉM, 06 de JUNHo de 2022.
Nome:BrUNa roBErTa MarTiNS GUiMarÃES/Matricula:n° 5905946/6/
cargo:coordenadora/origem:Belém-Pa/destino:Marabá e curionópolis-
Pa/Período:20 a 22/06/2022/ diárias: 2,5(duas e meia)/objetivo:fiscali-
zação da Taxa de controle,acompanhamento e fiscalização das atividades 
de Pesquisa, lavra, Exploração e aproveitamento de recursos Minerais.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 809612
Portaria N° 352/2022 - daF/sedeMe - 
BeLÉM, 06 de JUNHo de 2022.
Nome:aNdErSoN faBio MarGalHo rodriGUES/Matricula:n°5920223/4/
cargo:MoToriSTa/origem:Belém-Pa/destino:abaetetuba,Barcarena,Mo-
ju e Tailândia–Pa/Periodo:06 a 10/06/2022/diária:4,5(quatro e meia)/
Objetivo:conduzir os servidores desta SEDEME na fiscalização in loco nós 
empreendimentos beneficiados pelo programa.
 dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 809500
Portaria N° 351/2022 - daF/sedeMe - 
BeLÉM, 06 de JUNHo de 2022.
Nome:aHiaNa cáSSia dE oliVEira PEdrEira/Matricula:n°5962601/1/
cargo:coordenadora/origem:Belém-Pa/destino:Santarém,alenquer e 
Óbidos -Pa/Período:07 a 11/06/2022/diárias:4,5(quatro e meia)/objeti-
vo:representar a SEdEME em uma agenda programada Na rEGiÃo dE 
iNTEGraÇÃo do BaiXo aMaZoNaS.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 809457
Portaria N°350/2022 daF/sedeMe - 
BElÉM, dE 06 dE JUNHo dE 2022.
Nome:lUZiaNE SENa aBrEU/Matricula:n°5946200/3/cargo:coordenado-
ra/origem:Belém-Pa/destino:Santarém,alenquer e Óbidos-Pa/Período:07 
a 11/06/2022/diárias:4,5(quatro e meia)/objetivo:representar a SEdEME 
EM UMa aGENda ProGraMada Na rEGiÃo dE iNTEGraÇÃo do BaiXo 
aMaZoNaS-alENQUEr E ÓBidoS.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 809435
Portaria N° 349/2022 - daF/sedeMe - 
BeLÉM, 06 de JUNHo de 2022.
Nome:ZUlEidE rafaEla PiMENTEl BaraTa/Matricula:n°6402945/2/
cargo:diretora/origem:Belém-Pa/destino:São Paulo–SP/Período:07 a 
12/06/2022/diárias:5,5(cinco e meia)/objetivo:representar a Secretaria, 
no evento “NaTUralTEcH – 16ª feira de alimentação Saudável, Suple-
mentos, Produtos Naturais e Saúde.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 809415
Portaria N° 353/2022 daF/sedeMe - 
BeLÉM, de 06 de JUNHo de 2022.
Nome:MaUro JoSÉ rodriGUES BarBalHo/Matrícula:n°31658/3/car-
go:diretor/origem:Belém-Pa/destino:Santarém,alenquer e Óbidos–Pa/
Período:07 a 11/06/2022/diárias:4,5(quatro e meia)/objetivo:representar 
a SEdEME EM UMa aGENda ProGraMada Na rEGiÃo dE iNTEGraÇÃo 
do BaiXo aMaZoNaS.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 809555

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 07/2022 - Gs/sedeMe - 
Belém/Pa, 06 de Junho de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo EcoNÔMico, MiNE-
raÇÃo E ENErGia - SEdEME, usando das atribuições que lhe foram con-
feridas pelo do decreto Governamental de 31/03/2021, publicado no doE 
Nº 34.541, de 05/04/2021; c/c o art. 138, parágrafo único, incisos ii e V 
da constituição Estadual; o art.14, parágrafo único, da lei Nº 7.570, de 22 
novembro de 2011, e art. 23 da lei nº 8.404, de 13 de outubro de 2016;
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço, o período de gozo de férias da 
servidora aNadElia diViNa SaNToS, identidade funcional nº 80845496/3, 
cargo de SEcrETaria adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, concedida 
através da PorTaria Nº 044/2022 – GGa/SEdEME, de 06/04/2022, 
publicada no doE nº 34.963, de 09/05/2022, a partir de 06/06/2022, 
permanecendo saldo remanescente a ser gozado em momento oportuno.
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PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 06 de Junho de 2022.
JoSÉ fErNaNdo dE MENdoNÇa GoMES JUNior
Secretário de Estado de desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia
SEdEME

Protocolo: 810089
..

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 006/2022 – rH/daF/caZBar
PorTaria dE dESiGNaÇÃo
o Presidente da companhia de administradora da Zona de Processamento 
de Exportações de Barcarena - caZBar, no uso das atribuições legais que 
lhe confere o Estatuto e,
coNSidEraNdo os termos do memorando 004/2022 – daf-caZBar;r E 
S o l V E:
dESiGNar a colaboradora roSa criSTiNa SoUZa da coSTa, ocupante 
do cargo de Gerente contábil, para substituir o colaborador fEliPE Mar-
TiNS do NaSciMENTo, ocupante do cargo de Gerente financeiro, pelo 
período de 01/06/2022 a 20/06/2022, por motivo de férias do titular.
registre-se, publique-se e cumpra-se.Belém, 02 de junho de 2022.
lUTfala dE caSTro BiTar-Presidente

Protocolo: 809742

.

.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

terMo de cooPeraÇÃo N° 024/2022
Pae N° 2020/1058973.
assinatura: 31/05/2022
Vigência: 31/05/2022 à 30/05/2027
1. objeto: o presente termo de cooperação tem por objeto a mútua coo-
peração entre os partícipes, com o objetivo de:
1.1. Simplificar e racionalizar o processo de registro e legalização do empre-
sário e sociedades empresárias, estimulando o ingresso de novos empreendi-
mentos na economia formal, reduzindo custos e prazos para o empreendedor;
1.2. Promover, de forma simultânea, o registro de empresas na JUcEPa, a 
emissão do alvará Provisório de localização e funcionamento e a emissão 
do registro de inscrição Estadual e/ou alteração do cadastro de empresas 
no âmbito federal, estadual e municipal;
1.3. assegurar, de forma permanente e coordenada, o intercâmbio e a 
integração dos processos de informações cadastrais de registro e de licen-
ciamento entre o Município e a JUcEPa;
1.4. Eliminar exigências repetitivas de documentos e procedimentos entre 
os órgãos de registro e licenciamento de empresas;
1.5. reduzir os prazos de prestação dos serviços de registro e licenciamen-
to de empresas;
1.6. integrar os principais órgãos públicos envolvidos na abertura de em-
presas, evitando o deslocamento do empreendedor por diversos locais.
Partes: Junta comercial do Estado do Pará e Prefeitura de Tailândia, cNPJ: 
22.941.355/0001-18.
ordenadora responsável: cilene Moreira Sabino de oliveira- Presidente 
da JUcEPa.

Protocolo: 809421
terMo de cooPeraÇÃo n° 026/2022
Pae n° 2022/484561.
objeto: o presente Termo de cooperação tem como objeto a desconcen-
tração da prestação de Serviços de registro Público de Empresas Mercantis 
e atividades afins, por meio da Cooperada, para desconcentração destas 
atividades, no município de capitão Poço.
Partes: Junta comercial do Estado do Pará - JUcEPa e a Prefeitura Munici-
pal de capitão Poço, cNPJ n° 05.149.109/0001-09.
Vigência: 31/05/2022 a 30/05/2027.
data da assinatura: 31/05/2022.
ordenador: cilene Moreira Sabino de oliveira – Presidente da JUcEPa.

Protocolo: 809424
terMo de cessÃo de Uso N° 022/2022
Pae N° 2022/188098.
assinatura: 31/05/2022
Vigência: 31/05/2022 à 30/05/2024
1. o presente Termo de cooperação Técnica tem como objeto a capacita-
ção profissional e técnica dos egressos do sistema penal art. 26 da Lei de 
Execuções Penais, o sócio educando em internação e liberdade assistida, 
conforme definição do art. 92 do Estatuto da Criança e do Adolescente c/c 
art. 1º da lei 12.594/12 e pessoas em situação de vulnerabilidade social 
na abertura, encerramento de empresas, benefícios tributários decorrentes 

da regularização e fomento ao empreendedorismo.
Partes: Junta comercial do Estado do Pará e associação Polo Produtivo do 
Pará, cNPJ: 07.553.026/0001-06.
ordenadora responsável: cilene Moreira Sabino de oliveira- Presidente 
da JUcEPa.

Protocolo: 809417

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 144/2022 de 03/06/2022. 
1º coNcEdEr 1,5 (uma e meia) diárias ao servidor ricardo anísio de Souza 
lima, assessor regional, matrícula nº 5931928/2, o referido servidor 
representará a Presidente desta JUcEPa na inauguração da empresa 
olEPlaN-Pa. 1ª usina BiodiESEl do ESTado, no dia 30/05/2022 em 
Tomé-açu/Pa, com saída de Belém no dia 30/05/2022 e retorno no dia 
31/05/2022, conforme processo nº 2022/676526. cilENE MorEira 
SaBiNo dE oliVEira - Presidente.

Protocolo: 809532
Portaria Nº 145/2022 de 03/06/2022. 
1º coNcEdEr 4,5 (quatro e meia) diárias ao servidor ricardo anísio 
de Souza lima, assessor regional, matrícula nº 5931928/2, o referido 
servidor realizará visita técnica, no Município Breves/Pa, com saída de 
Belém no dia 13/06/2022 e retorno no dia 17/06/2022, conforme processo 
nº 2022/676435. cilENE MorEira SaBiNo dE oliVEira - Presidente.

Protocolo: 809545

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

.

aPostiLaMeNto
.

1º terMo de aPostiLaMeNto ao coNtrato Nº 11/2021.
objeto: alteração de valor
da anotação: Pelo presente, registra-se a alteração do valor do contrato 
haja vista saldo do mesmo encontrar-se insufuciente para garantir o aten-
dimento até o final da vigência a vencer em 09 de junho de 2022.
data de assinatura: 12/05/2022.
do Valor: r$ 15.000,00 (quinze mil reais)
Da Ratificação: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do 
instrumento contratual.
contratada: câmara de dirigentes lojistas de Belém
ordenador: João Marcel cavalcante da costa - NGPM crEdcidadÃo

Protocolo: 809714
.

diÁria
.

Portaria Nº 082/2022 – 06 de JUNHo 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 as servidoras abaixo, de acordo com as bases vigen-
tes, no trecho Belém/Tailândia/Belém, com o objetivo de realizar palestras 
e cadastros dos microempreendedores do município acima mencionado, do 
programa NGPM-crEdicidadÃo.

Nome Matrícula/ cPF cargo Período Nº de 
diárias

aNa TErEZa GaMa dE SoUZa 5953834-1 coord. oPEracioNal 07 a 08/06/2022 1 1/2
HEllEN roSE loBaTo SaNToS 5961639 dirETora oPEracioNal 07 a 08/06/2022 1 1/2

VaNilSa da SilVa BorGES 5917736 GErENTE rEGioNal 07 a 08/06/2022 1 1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
João Marcel cavalcante da costa
diretor Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 809756
Portaria Nº 083/2022 – 06 de JUNHo 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/Primavera/castanhal, com o objetivo de realizar pa-
lestras e cadastros dos microempreendedores do município acima mencio-
nado, do programa NGPM-crEdicidadÃo.

Nome Matrícula/ cPf cargo Período Nº de 
diárias

rENaTa KEllY dE GoiS BarrEiroS 59466293-1 GErENTE rEGioNal 07 a 08/06/2022 1 1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
João Marcel cavalcante da costa
diretor Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 809912
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..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

..

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº. 0592/2022, de 02 de JUNHo de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, publicado no doE nº. 
33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas pela PorTaria nº. 072/2019, 
de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo 2022/673235, de 31/05/2022, e 
Memorando nº 220/2022 de 31/05/2022 - difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar a servidora dUlcÍlia alVES doS SaNToS SilVa NETa, Matrí-
cula nº 5965146/1, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- En-
genheiro Civil, como fiscal do Convênio celebrado entre a Secretaria de Estado 
de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e o Órgão abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

87/2022 Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará reforma e revitalização das instalações do Estádio almir 
Gabriel, no Município de Goianésia do Pará/Pa.

ii – dESiGNar o servidor lÉo criSTiaNo da coSTa SaNToS, Matrícula 
nº. 5965143/1, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas – En-
genheiro Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do 
convênio, acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 809447
Portaria Nº. 0591/2022, de 02 de JUNHo de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, 
publicado no doE nº. 33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº. 072/2019, de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 
de 19/02/2019,
coNSidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo 2022/672911, de 31/05/2022 - 
difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor fraNciSco dEMÉTrio dE carValHo NETo, Ma-
trícula nº. 5956734/1, cargo/função: coordenador de Núcleo regional, 
como fiscal do Convênio celebrado entre a Secretaria de Estado de desen-
volvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e o Órgão abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

63/2022 Prefeitura Municipal de Juruti construção do centro de Esporte e lazer isaias Batista 
filho, no Município de Juruti/Pa.

ii – dESiGNar a servidora alBa ValÉria liMa JorGE, Matrícula nº. 
5121345/1, Cargo/Função: Coordenador, para acompanhar e fiscalizar, 
como suplente, a execução do convênio, acima descrito, nos impedimen-
tos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 809445
Portaria Nº. 0590/2022, de  02 de JUNHo de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE oBraS PÚBlicaS, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 08/02/2019, publicado no doE nº. 
33.800, de 08/02/2019, e as que lhe foram delegadas pela PorTaria nº. 072/2019, 
de 14/02/2019, publicada no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo a orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo 2022/672760, de 31/05/2022, e 
Memorando nº 218/2022 de 31/05/2022 - difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor adoNaY SaraTY dE carValHo, Matrícula nº 
5965137/1, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas-Engenheiro 
Civil, como fiscal dos Convênios celebrado entre a Secretaria de Estado de 
desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e o Órgão abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

57/2022 Prefeitura Municipal de Benevides Pavimentação e construção da Estação rodoviária de 
Benevides, no Município de Benevides/Pa.

92/2022 Prefeitura Municipal de Benevides reforma e adequação para o funcionamento do Novo 
complexo comercial de Benevides/Pa.

ii – dESiGNar, o servidor WlYEliSoN BarBoSa cErEJa, Matrícula nº 
5951197/2, cargo/função: coordenador de Núcleo, para acompanhar e 
fiscalizar, como suplente, a execução dos convênios, acima descritos, nos 
impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta PorTaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 809441

.

errata
.

errata de Portaria
Portaria Nº. 0561/2022, de 27 de Maio de 2022.
PUBlicada No doE Nº. 34.994, dE 03/06/2022.
onde se lê:
diáriaS: 3,5 (três e meia).
PErÍodo: 27 a 30/05/2022.
Leia-se:
diáriaS: 3,5 (três e meia).
PErÍodo: 27 a 30/06/2022.

Protocolo: 809466
.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 75/2022 – cP Nº 06/2022
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
consórcio acP atalaia - cNPJ 46.633.075/0001-00
oBJETo: reurbanização da orla do atalaia, no município de Salinópolis, 
neste Estado.
ViGÊNcia: 07/06/2022 a 07/06/2024
Valor: r$ 98.300.030,98
NoTa dE EMPENHo: Nº 2022NE01165
doTaÇÃo orÇaMENTária:
07101 15. 695. 1498. 7658 449051 0101/0301
foro: Belém
daTa da aSSiNaTUra: 06/06/2022
ordENador rESPoNSáVEl:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
ENdErEÇo da coNTraTada:
avenida Senador lemos, 791, Ed. Síntese Plaza, sala 204, cEP 66050-005.
Telefone: (91) 3085-5100

Protocolo: 809976
.

coNVÊNio
.

eXtrato do coNVÊNio Nº 134/2022
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de floresta do araguaia – cNPJ 01.613.338/0001-81
objeto: Pavimentação em blokret sextavado em ruas e avenidas nas vilas: ame-
tista e Bom Jesus, na sede do municipio de floresta do araguaia, neste Estado.
Vigência: 07/06/2022 a 07/06/2023
Valor Global: r$ 728.724,28
dotação orçamentária:
SEdoP: 07101 15.451.1489.7645 444042 0101/0301
NoTa dE EMPENHo: 2022NE01358
PrEfEiTUra dE florESTa do araGUaia: 1108 15.451.1202.1018 
449051 1701
foro: Belém
data da assinatura: 06/06/2022
responsável pela Entidade recebedora dos recursos: Majorri cerqueira da 
Silva aquino Santiago
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 809783
eXtrato do coNVÊNio Nº 107/2022
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de BrEU BraNco – cNPJ 34.626.440/0001-70
objeto: rEViTaliZaÇÃo da PraÇa SaNTa caTariNa, No MUNicÍPio dE 
BrEU BraNco, NESTE ESTado.
Vigência: 07/06/2022 a 07/06/2023
Valor Global: r$ 267.829,52
dotação orçamentária:
SEdoP: 07101 15. 451. 1508.7556 07.15.811.1499-7659 444042 
0101/0301
Nota de Empenho 2022NE01360
PrEfEiTUra: 13.392.0013-2019-0000
foro: Belém
data da assinatura: 06/06/2022
responsável pela Entidade recebedora dos recursos: flaVio MarcoS 
MEZZoMo
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 810041
.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

terMo aditiVo a coNVÊNio
6° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 01/2018
Partes:
- Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas –
cNPJ 03.137.985/0001-90
- Prefeitura Municipal de castanhal – cNPJ 05.121.991/0001-84
objeto do convênio:  reforma e revitalização da feira da cEaSa, no Muni-
cípio de castanhal, neste Estado.
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Justificativa: Alteração de Cláusula do Convênio.
data da assinatura: 06/06/2022
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 810042
terMo aditiVo a coNVÊNio
1° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 23/2021
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de Pacajá – cNPJ 22.981.427/0001-50
oBJETo do coNVÊNio: implantação da Praça no Bairro do alto Bonito, no 
município de Pacajá, neste Estado.
JUSTificaTiVa: alteração de cláusula do convênio
daTa da aSSiNaTUra: 06/06/2022
ordENador rESPoNSáVEl: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 810031
terMo aditiVo a coNVÊNio
5° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 113/2018
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de Brasil Novo – cNPJ 34.887.950/0001-00
oBJETo do coNVÊNio: Execução de obra de recuperação e Pavimentação as-
faltica de Vias Urbanas com cBUQ, no município de Brasil Novo, neste Estado.
JUSTificaTiVa: alteração de cláusula do convênio
daTa da aSSiNaTUra: 06/06/2022
ordENador rESPoNSáVEl: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 810021
terMo aditiVo a coNVÊNio
1° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 65/2022
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de dom Eliseu – cNPJ 22.953.681/0001-45
oBJETo do coNVÊNio: Urbanização do canteiro lateral da rodovia Br-222, 
na avenida Marechal rondon., no município de dom Eliseu, neste Estado.
JUSTificaTiVa: alteração de cláusula do convênio
daTa da aSSiNaTUra: 06/06/2022
ordENador rESPoNSáVEl: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 810091
terMo aditiVo a coNVÊNio
1° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 48/2021
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de Soure – cNPJ 05.133.863/0001-50
oBJETo do coNVÊNio: construção do Sistema de abastecimento de água 
integrado dos Bairros de Soure, no município de Soure, neste Estado.
JUSTificaTiVa: alteração de cláusula do convênio
daTa da aSSiNaTUra: 06/06/2022
ordENador rESPoNSáVEl: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 810082
terMo aditiVo a coNVÊNio
4° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 92/2018
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de Santarém – cNPJ 05.182.233/0001-76
oBJETo do coNVÊNio: construção da Pista de lazer na avenida Sérgio 
Henn Bairro da Nova república, no município de Santarém, neste Estado.
JUSTificaTiVa: alteração de cláusula do convênio
daTa da aSSiNaTUra: 06/06/2022
ordENador rESPoNSáVEl: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 810065
terMo aditiVo a coNVÊNio
2° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 02/2020
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de Santarém – cNPJ 05.182.233/0001-76
oBJETo do coNVÊNio: conclusão do Hospital Materno infantil, no muni-
cípio de Santarém, neste Estado.
JUSTificaTiVa: alteração de cláusula do convênio
daTa da aSSiNaTUra: 06/06/2022
ordENador rESPoNSáVEl: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 810058

.

.

diÁria
.

Portaria Nº.0595/2022, de 02 de JUNHo de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚ-
BlicaS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/688246, de 01/06/2022 
– difiS/SEdoP;

r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: carlos andré da Silva araújo, Matrícula nº 6403603/2; cargo/fun-
ção: Técnico em Gestão de obras Públicas - Engenheiro civil.
oBJETiVo: acompanhar a agenda do Excelentíssimo Governador do Estado 
aos Municípios de ourilândia e Tucumã/Pa.
NoME: Jaime Peres de oliveira, Matrícula nº 7030/1; cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor, aos referidos Municípios.
dESTiNo: ourilândia/Tucumã/Pa.
diáriaS: 4,5 (quatro e meia).
PErÍodo: 02 a 06/06/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 809450
..

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

coNtrato
.

coNtrato N° 90/2021.
objeto: fornecimento de equipamentos de informática (Notebooks, im-
pressoras laser Monocromática, Baterias, Switch Gerenciável e não Geren-
ciável, Estabilizadores, Nobreaks e Monitores de Vídeo).
Valor Global: r$492.570,00 (quatrocentos e noventa e dois mil e quinhen-
tos e setenta reais).
Vigência: 12 (doze) meses.
data da assinatura: 03.06.2022.
contratada: i. M. ludwig ltda. cNPJ: 16.443.322/0001-45.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 809658
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

2º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 11/2021.
objeto: reajustamento de preços do contrato em epígrafe, passando valor 
global de r$10.079.675,41 (dez milhões e setenta e nove mil e seiscentos 
e setenta e cinco reais e quarenta e um centavos), para r$11.284.919,50 
(onze milhões e duzentos e oitenta e quatro mil e novecentos e dezeno-
ve reais e cinquenta centavos), representando um aumento na ordem de 
11,957172% em relação ao valor inicial do contrato.
data de assinatura: 03.06.2022.
contratada: Servpred Serviços Predial e ambiental ltda. cNPJ: 
13.803.194/0001-05.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 809656
11º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 33/2017.
objeto: Prorrogação excepcional do prazo de vigência contratual por mais 
12 (doze) meses, iniciando em 15.06.2022, encerrando em 14.06.2023.
data de assinatura: 03.06.2022.
contratada: Servpred Serviços Predial e ambiental ltda. cNPJ: 
13.803.194/0001-05.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 809650
10º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 34/2017.
objeto: Prorrogação excepcional do prazo de vigência contratual por mais 
12 (doze) meses, iniciando em 06.06.2022, encerrando em 05.06.2023.
data de assinatura: 03.06.2022.
contratada: Servpred Serviços Predial e ambiental ltda. cNPJ: 
13.803.194/0001-05.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 809654
8º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 04/2018.
objeto: reajustamento de preços do contrato em epígrafe, passando o valor 
global de r$896.406,41 (oitocentos e noventa e seis mil e quatrocentos e seis 
reais e quarenta e um centavos), para r$944.794,73 (novecentos e quarenta 
e quatro mil e setecentos e noventa e quatro reais e setenta e três centavos), 
representando um aumento na ordem de 5,398034% em relação ao valor inicial 
do contrato, referente ao período de 2020. reajustamento de preços do contrato 
em epígrafe, passando o valor global de r$944.794,73 (novecentos e quarenta e 
quatro mil e setecentos e noventa e quatro reais e setenta e três centavos), para 
r$1.040.543,38 (um milhão e quarenta mil e quinhentos e quarenta e três reais 
e trinta e oito centavos), representando um aumento na ordem de 10,134334% 
em relação ao valor inicial do contrato, referente ao período de 2021.
data de assinatura: 03.06.2022.
contratada: Servpred Serviços Predial e ambiental ltda. cNPJ: 
13.803.194/0001-05.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 809671
8º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 05/2018.
objeto: reajustamento de preços do contrato em epígrafe, passando o 
valor global de r$2.212.025,90 (dois milhões e duzentos e doze mil e 
vinte e cinco reais e novena centavos), para r$2.331.431,80 (dois milhões 
e trezentos e trinta e um mil e quatrocentos e trinta e um reais e oitenta 
centavos), representando um aumento na ordem de 5,398034% em re-
lação ao valor inicial do contrato, referente ao período de 2020. reajus-
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tamento de preços do contrato em epígrafe, passando o valor global de 
r$2.331.431,80 (dois milhões e trezentos e trinta e um mil e quatrocentos 
e trinta e um reais e oitenta centavos), para r$2.567.706,89 (dois milhões 
e quinhentos e sessenta e sete mil e setecentos e seis reais e oitenta e 
nove centavos), representando um  aumento na ordem de 10,134334% 
em relação ao valor inicial do contrato, referente ao período de 2021.
data de assinatura: 03.06.2022.
contratada: Servpred Serviços Predial e ambiental ltda. cNPJ: 
13.803.194/0001-05.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 809673
5º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 04/2019.
objeto: reajustamento de preços do contrato em epígrafe, passando o 
valor global de r$2.664.671,17 (dois milhões seiscentos e sessenta e qua-
tro mil e seiscentos e setenta e um reais e dezessete centavos), para 
r$2.752.933,22 (dois milhões e setecentos e cinquenta e dois mil e no-
vecentos e trinta e três reais e vinte e dois centavos), representando um 
aumento na ordem de 3,312305% em relação ao valor inicial do contrato, 
referente ao período de 2019/2020. reajustamento de preços do contrato 
em epígrafe, passando o valor global para r$2.849.527,06 (dois milhões 
e oitocentos e quarenta e nove mil e quinhentos e vinte e sete reais e 
seis centavos),  representando um  aumento na ordem de 6,937287% em 
relação ao valor inicial do contrato, referente ao período de 2020/2021. 
reajustamento de preços do contrato em epígrafe, passando o valor glo-
bal de r$2.849.527,06 (dois milhões e oitocentos e quarenta e nove mil 
e quinhentos e vinte e sete reais e seis centavos), para r$3.183.800,44 
(três milhões e cento e oitenta e três mil e oitocentos reais e quarenta e 
quatro centavos), representando um aumento na ordem de 11,730837% 
em relação ao valor inicial do contrato, referente ao período de 2021/2022.
data de assinatura: 03.06.2022.
contratada: Servpred Serviços Predial e ambiental ltda. cNPJ: 
13.803.194/0001-05.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 809681
2º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 55/2020.
objeto: reajustamento de preços do contrato em epígrafe, passando o va-
lor global de r$1.448.073,52 (um milhão e quatrocentos e quarenta e oito 
mil e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos), para r$1.604.220,46 
(um milhão e seiscentos e quatro mil e duzentos e vinte reais e quarenta 
e seis centavos), representando um aumento de 10,783081% em relação 
ao valor inicial do contrato.
data de assinatura: 03.06.2022.
contratada: Servpred Serviços Predial e ambiental ltda. cNPJ: 
13.803.194/0001-05.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 809676
9º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 11/2018.
Objeto: Retificação da substituição da Contratada constante no 8º Termo 
aditivo ao contrato em epígrafe, saindo do coNSÓrcio aNaNiNdEUa, 
em razão da desconstituição do mesmo, ingressando no respectivo pólo a 
coNSTrUHaB coNSTrUTUra ciVil E iNcorPoradora lTda.
leia-se: coNSTrUHaB coNSTrUTora ciVil E iNcorPoradora lTda, 
inscrita no cNPJ nº 277.275.196/0001-51, sediada na rua izaias canette, 
nº 370, bairro/distrito: Sede, londrina – Paraná, cEP: 86.067-020.
data de assinatura: 03.06.2022.
contratada: construhab construtora civil e incorporadora ltda. cNPJ: 
77.275.196/0001-51.
ordenador: José antônio de angelis

Protocolo: 809684

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 16/2022.
Objeto: Fornecimento de material elétrico gráfico.
data de assinatura: 03.06.2022.
Valor: r$8.517,00 (oito mil e quinhentos e dezessete reais).
fundamentação: art. 29, inciso ii da lei federal n° 13.303/2016, e art. 
71, inciso ii do regulamento interno de licitações e contratos da coSaN-
Pa – rilc.
contratada: G S Pinheiro Papelaria Eireli.
diretora de Gestão de Pessoas e logística: fernanda regina de Pinho Paes.
Presidente: José antônio de angelis.

Protocolo: 809657
.

coNVÊNio
.

coNVÊNio N° 04/2022.
objeto: cessão onerosa pelo cedente de 03 (três) servidores à cESSioNá-
RIA, a fim de prestar serviços na função de agente Operacional.
Valor Global: r$84.351,56 (oitenta e quatro mil e trezentos e cinquenta e 
um reais e cinquenta e seis centavos).
Vigência: 12 (doze) meses.
data da assinatura: 03.06.2022.
cedente: Município de anajás. cNPJ: 05.849.955/0001-31.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 809649

..

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

..

Portaria
.

Portaria N.º 078/2022 – Presi
o dirETor PrESidENTE da coMPaNHia dE HaBiTaÇÃo do ESTado do 
Pará-coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias e,
coNSidEraNdo o disposto na cláusula 22ª, do acordo coletivo de Traba-
lho 2021/2022;
coNSidEraNdo os termos do processo nº 2022/157035, que trata de 
solicitação de licença Prêmio;
r E S o l V E:
1. coNcEdEr ao auxiliar Técnico SilVio cESar caBral da SilVa, Ma-
trícula nº 57196444/1, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 
20.06.2022 a 19.07.2022, referente ao período aquisitivo 10.10.2012 a 
09.10.2017.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 02 de junho de 2022.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente
* republicada por sair com incorreção no doe nº 34.996 de 
06/06/2022, Protocolo nº 808711

Protocolo: 810049
.

coNtrato
.

coMPaNHia de HaBitaÇÃo do estado do ParÁ
Nº do coNtrato: 08/2022
objeto: fornecimento de Equipamento de informática: Nobreak de 800 
Va - bivolt para atender as necessidades da companhia de Habitação do 
Estado do Pará.
origem da contração: adesão à ata de registro de Preços nº 013/2021/
cPl/PMPa do Pregão Eletrônico nº 012/2021 – cPl/PMPa.
Valor do contrato original: r$ 56.980,00 (cinquenta e seis mil e novecen-
tos e oitenta reais)
dotação orçamentária: 16.122.1297.8338 – Plano interno: 20dEf379669 
- fonte: 0301 - Natureza da despesa: 449052
Vigência: 01.06.2022 a 31.05.2023
Partes: companhia de Habitação do Estado do Pará x colepack indústria e 
comércio de Embalagens Eireli
data da assinatura: 01.06.2022
orlando reis Pantoja
diretor Presidente

Protocolo: 809409
coMPaNHia de HaBitaÇÃo do estado do ParÁ
Nº do coNtrato: 09/2022
objeto: fornecimento de Equipamento de informática: Scanner tipo mesa 
para atender as necessidades da companhia de Habitação do Estado do Pará.
origem da contração: adesão à ata de registro de Preços nº 034/2021/
TJ-Pa do Pregão Eletrônico nº 039/TJPa/2021.
Valor do contrato original: r$ 89.700,00 (oitenta e nove mil e setecentos reais)
dotação orçamentária: 16.122.1297.8338 – Plano interno: 20dEf379669 
- fonte: 0301 - Natureza da despesa: 449052
Vigência: 01.06.2022 a 31.05.2023
Partes: companhia de Habitação do Estado do Pará x createch comércio e 
Soluções corporativas Eireli - ME
data da assinatura: 01.06.2022
orlando reis Pantoja
diretor Presidente

Protocolo: 809410
..

AGÊNCIA DE TRANSPORTE 
METROPOLITANO

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo de LiciTaÇÃo
o diretor da aGÊNcia dE TraNSPorTE METroPoliTaNo, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas e considerando os termos do 
Processo licitatório realizado na modalidade Pregão Eletrônico sob o n.º 
002/2022-aGTraN, tendo como objeto a contratação de empresa espe-
cializada na prestação de Serviços de limpeza, conservação, Higienização, 
incluído o fornecimento de uniformes, materiais de limpeza e o emprego 
de equipamentos necessários à execução dos serviços, conforme especifi-
cações e quantitativos constantes do edital e seus anexos, o qual declarou 
vencedora a empresa VcS coNSTrUÇÕES E SErViÇoS lTda, resolve ad-
JUdicar e HoMoloGar o referido certame.
Belém (Pa), 06 de junho de 2022.
Eduardo de castro ribeiro Júnior
diretor Geral

Protocolo: 809419
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..

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 461 de 06 de JUNHo 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 2022/706413;
 r E S o l V E:
EXclUir o servidor EdiVaNildo GoNÇalVES caMarÃo, identidade 
funcional nº 57213982/2, da PorTaria Nº 456 de 03/06/2022, publicada 
no Diário Oficial do Estado nº 34.996, de 06/06/2022, que concedeu ao 
referido servidor 30 (trinta) dias de férias regulamentares, do período de 
06/07 a 04/08/2022, referente ao exercício 2021/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 06 de junho de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 809811
Portaria Nº 460 de 03 de JUNHo 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 os termos do Processo nº 2022/679399.
rESolVE:
art. 1º - coNSTiTUir comissão de Processo Seleção de alunos - PSa, 
instituída por Portaria, a fim de instruir o Processo Seletivo Simplificado às 
ofertas dos cursos do Programa Nacional de acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego (ProNaTEc).
art. 2° - dESiGNar os seguintes membros: JoSÉ PErEira E SilVa NETo, 
identidade funcional nº 5905193/3, coordenador de Educação Técnica e 
Tecnológica; Maria BEaTriZ MaNdElErT PadoVaNi, identidade funcio-
nal nº 5917446/1, consultora Pedagógica ProNaTEc; e fáTiMa dE NaZa-
rÉ PaNToJa rEZENdE, Gerente Pedagógica ProNaTEc.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
 Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 03 de junho de 2022.
EdilZa JoaNa oliVEira foNTES
Secretária de Estado

Protocolo: 809478

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 457 de 03 de JUNHo de 2022
o SEcrETário adJUNTo dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E 
EdUcaÇÃo SUPErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE 
No dEcrETo publicado no doE nº 34.931 de 12/04/2022 e no uso das 
atribuições delegadas através da PorTaria Nº 239 de 18 de abril de 2022, 
publicada no doE nº 34.938 de 19/04/2022.
 coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/390267;
r E S o l V E:
i – dESiGNar os servidores MaÍra oliVEira Maia, identidade funcional nº 
57198041, ocupante do cargo de Professora, lotada na Secretaria de Estado 
de Educação – SEdUc e daNiEl JoSÉ BarBoSa SidÔNio, identidade fun-
cional nº 54186791/4, ocupante do cargo de coordenador, lotado na Secreta-
ria adjunta, na condição de fiscais titular e Suplente, respectivamente, para 
acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato nº 014/2022, firmado entre a 
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional 
e Tecnológica - SEcTET e o instituto de Educação Tecnológica avançada da 
amazônia lTda – iETaaM, cNPJ 10.240.737/0001-35, que tem como objeto 
a prestação serviço de educação profissional em certificação profissional, com 
oferta de vagas em processos de reconhecimento formal de saberes, conhe-
cimentos e competências profissionais necessárias à inserção no mundo do 
trabalho ou requeridos para o exercício profissional, obtidos a partir de expe-
riências de vida, de educação e trabalho.
ii – caberá aos servidores designados neste ato a obrigação de anotar em 
registro próprio todas as ocorrências e deficiências porventura existentes 
com a execução do contrato, devendo tomar providências para a regulari-
zação das faltas ou defeitos observados.
iii – fica revogada, a contar da presente data, a PorTaria Nº 552 de 19 
de novembro de 2021, publicada no doE nº 34.772 de 22/11/2021.
iV - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
 Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 03 de junho de 2022. 
adEJard Gaia crUZ
Secretário adjunto
*republicada por conter incorreções no doe 34.996 do dia 06/06/2022.

Protocolo: 809501

.

diÁria
.

Portaria Nº 462 de 06 de JUNHo 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 que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo nº 2022/702460.
r E S o l V E:
i – autorizar os servidores fErNaNdo QUiNTEla SMiTH, identidade 
funcional nº 57205845/1, ocupante do cargo de Secretário de diretoria; 
HarlEY cHriSTiaN alVES MaTiaS, identidade funcional nº 5900176/1, 
lotados na diretoria de administração e finanças – daf, a viajarem aos 
municípios de  Marabá-Pa e Bom Jesus do Tocantins-Pa, no período de 08 a 
11/06/2022; a fim de realizar a Instalação de Computadores no laboratório 
atendido em Bom Jesus de Tocantins-Pa e apoio logístico; e MaX rUSSUEl 
lEiTE dE SoUSa, identidade funcional nº 54195916/1, ocupante do cargo 
de Motorista, lotado na diretoria de administração e finanças – daf, que 
conduzirá os servidores, aos referidos municípios.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 03 e 1/2 (três e 
meia) diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 06 de junho de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 809863
Portaria Nº 463 de 06 de JUNHo 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 2022/694589.
r E S o l V E:
i – autorizar o servidor WEliNGSoN WaNdY PiNTo PEralTa, identidade 
funcional nº 57214839/1, ocupante do cargo de Motorista, lotado na dire-
toria de administração e finanças – daf, que conduzirá os colaboradores 
eventuais a viajarem aos municípios de Paragominas-Pa e Jacundá-Pa; no 
período de 06 a 09/06/2022, a fim de realizarem visita Técnica do Curso de 
agronomia (Ufra) no referido município, conforme demanda do ProSEl 
2022 do ProGraMa forMa Pará.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 03 e ½ (três e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 06 de junho de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 810007
..

oUtras MatÉrias
.

a secretÁria da secretaria de estado de ciÊNcia, tecNoLoGia 
e edUcaÇÃo sUPerior, ProFissioNaL e tecNoLÓGica (sectet), 
No Uso de sUas atriBUiÇÕes resoLVe PUBLicar o resULtado de-
FiNito da etaPa de eNQUadraMeNto das ProPostas do editaL 
startUP ParÁ N° 004/2022 - eMPresas iNoVadoras eM BioiN-
dÚstria, tecNoLoGia edUcacioNaL e aGroiNdÚstria aLiMeNtar 

coordeNador(a) eMPresa situação obs
caMila fraNÇa aNdradE SaMa - SaNTa aMaZoNia Enquadrada  

WladiMir aNToNio SoarES dE 
MElo aMaZoN VENoM Enquadrada  

liZiaNE JaNaiNa QUadroS cUBic Não Enqua-
drada

Em desacordo com o item 
5.1.1. do edital

ariaNE caroliNa roMPaTo 
PaSSoS roMPaSSoS SErVicoS Enquadrada  

BrUNNo arTHUr NaSciMENTo 
da SilVa BS ENGENHaria Enquadrada  

SHirlEY do Socorro da coSTa 
coElHo aPrENdaKi PrE-VESTiBUlar Enquadrada  

criSTiaNo MUNiS dE SoUZa aTacadao do PEiXE Não Enqua-
drada

Em desacordo com o item 
8.1.4. do edital

lEaNdro riodadES daHEr aMaZoNia TroPical Enquadrada  
EUla PaUla carroliNo Garcia fiBraMar Enquadrada  

aNTÔNio fErrEira da crUZ Paladar aMaZoNico Enquadrada  
HUGo lEoNardo criSÓSToMo 

SalGado lioViTTa Enquadrada  

daNiEl JoSÉ da SilVa PiNoN
GrUPo aGil dE dESENVolViMEN-

To dE SiSTEM Enquadrada  

GaBriEl GEllEr
G. GEllEr coNSUlToria E 

iNVESTiMENToS lTda Enquadrada  

SaNdro aNdrEY NaTiVidadE 
MoNTEiro EdUca TEcNoloGia Enquadrada  

aNdrÉ BUENo BarroS HorTa da TErra Enquadrada  
GilBErTo HiroKaZU NoBUMaSa Paraoil Enquadrada  
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dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica.
Belém, 06 de junho de 2022.
Edilza Joana oliveira fontes
Secretária de Estado

Protocolo: 809798
..

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

coNtrato
.

terMo de oUtorGa N.º 042/2022
objeto: o auxílio da faPESPa e cNPq, através da concessão de recursos 
financeiros, para a realização do Projeto intitulado “Análise do Movimento 
de lactentes com risco para atraso no Neurodesenvolvimento”, aprova-
do na chamada nº 002/2021 – ProGraMa dE iNfraESTrUTUra Para 
JoVENS PESQUiSadorES - Programa Primeiros Projetos- PPP- faPESPa/
cNPq, coordenado pelo(a) oUTorGado(a), que tem por objetivo analisar 
o movimento de lactentes de 0 a 18 meses por meio de variações acele-
rométricas, captura de movimento tridimensionais com câmeras ópticas 
e associados à escala de avaliação motora em crianças com fator de risco 
para atraso no desenvolvimento neuropsicomotor.
outorgada: lucieny da Silva Pontes
Valor: r$ 98.342,93 (noventa e oito mil, trezentos e quarenta e dois reais, 
e noventa e três centavos).
Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
data de assinatura: 06/06/2022
1ª Parcela faPESPa:
dotação orçamentária: 19.571.1490.8698
fonte: 6301
Natureza de despesas:
339020 - Valor: r$ 2.296,59 – odc
339018 - Valor: r$ 4.800,00 - Bolsa
449020 - Valor: r$ 13.250,02 – odK
1ª Parcela cNPQ:
dotação orçamentária: 19.571.1490.8698
fonte: 0660
Natureza de despesas:
339020 - Valor: r$ 14.314,05 – odc
Marcel do Nascimento Botelho - diretor-Presidente.

Protocolo: 809538
terMo de oUtorGa N.º024/2022
Objeto: O auxílio da FAPESPA e CNPq, através da concessão de recursos fi-
nanceiros, para a realização do Projeto intitulado “análise de concentração 
e caracterização ótica de material particulado na região Metropolitana de 
Belém-Pa”, aprovado na chamada nº 002/2021 – ProGraMa dE iNfra-
ESTrUTUra Para JoVENS PESQUiSadorES - Programa Primeiros Proje-
tos- PPP- faPESPa/cNPq, coordenado pelo(a) oUTorGado(a), que tem 
por objetivo validar e aplicar medidas de sensoriamento para concentração 
e caracterização de propriedades óticas do material particulado na região 
metropolitana de Belém Pa.
outorgado: rafael da Silva Palácios
Valor: r$ 94.495,00 (noventa e quatro mil, quatrocentos e noventa e cinco reais).
Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
data de assinatura: 06/06/2022.
1ª Parcela faPESPa:
dotação orçamentária: 19.571.1490.8698
fonte: 6301
Natureza de despesas:
339020 - Valor: r$ 5.419,70 – odc
449020 - Valor: r$ 12.487,10 – odK
1ª Parcela cNPQ:
dotação orçamentária: 19.571.1490.8698
fonte: 0660
Natureza de despesas:
339020 - Valor: r$ 10.870,86– odc
Marcel do Nascimento Botelho - diretor-Presidente.

Protocolo: 809508
.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de terMo de ParceLaMeNto
Espécie: Termo de Parcelamento. data de assinatura: 06/06/2022; Partes: 
fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS E PESQUiSaS – faPESPa. 
cNPJ n. 09.025.418/0001-28 e Eduardo Hiroaki ikeda. c.P.f.612.687.392-00; 
objeto: parcelamento de débito referente convênio/Termo de Execução des-
centralizada/Termo de outorga de Subvenção Econômica n. 004/2014 no 
montante de 9.528,71 corrigido até 01 de junho de 2022, a ser pago em 09 
(nove) parcelas mensais devidamente atualizadas.
ordenador responsável: Marcel do Nascimento Botelho - dirETor-PrESidENTE

Protocolo: 809848

..

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria – Presi Nº. 069, de 02 de JUNHo de 2022 - o PrESi-
dENTE da ProdEPa – EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E co-
MUNicaÇÃo do ESTado Pará, no uso de suas competências que lhe são 
conferidas pelo art. 26, do regimento desta empresa; coNSidEraNdo o 
processo n° 2021/507898 r E S o l V E: art.1º designar TaTiaNE BoTE-
lHo BorGES, Programadora de computador, matrícula 8084060, como 
substituta interina da colaboradora rENaTa WariSS MoNTEiro, analista 
de Sistemas, Gerente de divisão, matrícula 8080470, para função comis-
sionada de Gerente de divisão da divisão de controle e Qualidade - dcQ, 
subordinada à diretoria de desenvolvimento de Sistemas - ddS, no pe-
ríodo de 20/06/2022 a 16/07/2022, em função do período de férias da 
titular. art. 2º os efeitos desta Portaria entrará em vigor nesta data. art. 
3º dê-se ciência e cumpra-se. Gabinete da Presidência da ProdEPa – Em-
presa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará, 02 
de junho de 2022. MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 808943
.

diÁria
.

Portaria Nº 277, de 3 de JUNHo de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) rodriGo raMoS SilVEira, analista de 
Suporte - rESPoNSáVEl NÚclEo ParaGoMiNaS, matrícula 8080020-
8, 06/06/2022 a 07/06/2022, à BelémPa/capanema/Belém-Pa, para 
remanejamento de equipamentos , mudança de endereço de cliente. 
ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 278, de 3 de JUNHo de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) Marcio NoNaTo cHaME rodriGUES, Técnico 
em Telecomunicações, matrícula 734276, 03/06/2022 a 03/06/2022, 
à Belém-Pa/Salinópolis/Belém-Pa, para Vistoria técnica na estação de 
Salinópolis .(SEM PErNoiTE). ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo 
da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e 
comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 279, de 3 de JUNHo de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) rUBENS orTiZ dE alMEida JUNior, Técnico 
em Telecomunicações, matrícula 73425, 03/06/2022 a 03/06/2022, à 
Belém-Pa/Salinópolis/Belém-Pa, para Vistoria técnica na estação de 
Salinópolis( Sem Pernoite). ordenador: MarcoS aNToNio BraNdÃo 
da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e 
comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 280, de 3 de JUNHo de 2022 - 
diária ao(à) colaborador(a) fEliPPE fErrEira lEVY, Gerente de divisão /
divisão de infovias digitais, matrícula 73394, 03/06/2022 a 03/06/2022, à 
Belém-Pa/Bonito/Belém-Pa, para Vistoria na fazenda chão de Estrela para 
atendimento de link da Prodepa.(SEM PErNoiTE). ordenador: MarcoS 
aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 809692
..

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 223/2022-seeL 
o SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr no uso de suas atribui-
ções legais, que lhe foram delegadas pela lei nº 6.879 de 29 de julho de 
2006, publicadas no doE nº 30.714, de 30 de junho de 2006, e conside-
rando o que dispõe o art. 67 da lei 8.666/2003, rESolVE:
i – designar a servidora Márcia criSTiNa da SilVa rEiS matricula de 
nº 54190570/2 para atuar como gestora de parceria do fomento 34/2022 
a ser celebrado com o iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo EcoNÔMico 
E Social do BaiXo aMaZÔNaS, cNPJ Nº 08.980.670/0001-23, o qual 
possui como objeto a transferência voluntária de recurso financeiro para a 
execução do ProJETo: “oPEN dE JiU-JiTSU PEla PaZ 04”.
Belém/Pa, 06 de junho de 2022.
NiVaN SETUBal NoroNHa
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 809708
Portaria Nº 222/2022-seeL 
o SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr no uso de suas atribui-
ções legais, que lhe foram delegadas pela lei nº 6.879 de 29 de julho de 
2006, publicadas no doE nº 30.714, de 30 de junho de 2006, e conside-
rando o que dispõe o art. 67 da lei 8.666/2003, rESolVE:
i – designar a servidora laila JacoB dE liMa matricula de nº 5895911/1 
para atuar como gestora de parceria do fomento 33/2022 a ser celebrado 
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com a aSSociaÇÃo ESPorTiVa aMaZoN, cNPJ Nº 14.292.112/0001-78, 
o qual possui como objeto a transferência voluntária de recurso financeiro 
para a execução do ProJETo: “corrida SÓ dElaS”.
Belém/Pa, 06 de junho de 2022.
NiVaN SETUBal NoroNHa
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 809702
.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 221/2022-seeL, de 06 de JUNHo de 2022.
coNcEdEr à servidora aNa PaTricia BaraTa, matrícula nº 57208508/1, 
ocupante do cargo de assistente administrativo, 30 (trinta) dias de licen-
ça Prêmio no período de 02/06/2022 a 01/07/2022, referente ao triênio 
2011/2014. ordenador: NiVaN SETUBal NoroNHa.

Protocolo: 809595
.

errata
.

errata
errata ao 1º termo aditivo ao contrato Nº 027/2021-seeL, Pro-
cesso Nº2016/142056, Protocolo nº809232, publicada no doe nº 
34.996 de 06 de Junho de 2022 a qual altera a vigência.
onde se lê:
Vigência: 16/03/2022 à 12/09/2022.
Leia-se:
Vigência: 04/04/2022 à 01/10/2022.
06 de Junho de 2022.
NiVaN SETUBal NoroNHa
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 809797

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 046/2022-seeL
Processo adMiNistratiVo N° 2022/544099
oBJETo: o objeto do presente contrato é contração de empresa especializa-
da no planejamento e elaboração do mobiliário do Estádio olímpico do Pará 
(EoP), através da Secretaria de Estado de Esporte e lazer, conforme especi-
ficações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência. Este Termo de 
contrato vincula-se ao processo da modalidade de licitação de carta convite 
para aquisição do novo mobiliário do Estádio olímpico do Pará.
ViGÊNcia: 06/06/2022 à 06/08/2022
aSSiNaTUra: 03/06/2022
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática: 08101.27.811.1499.8794c
fonte de recursos: 0101000000
Elemento de despesa: 339039
Pi: 2080008794c
ação: 187740
Valor: r$ 99.300,00 (noventa e nove mil e trezentos reais)
coNTraTada: TErracoTa arQUiTETUra E UrBaNiSMo lTda, inscrita 
sob o cNPJ nº 41.790.060/0001-32
ordENador dE dESPESa: NiVaN SETUBal NoroNHa.

Protocolo: 810045
.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

aViso de resULtado FiNaL de LicitaÇÃo – concorrência nº01/2022-seeL
objeto: contratação de empresa especializada para reforma e revitalização 
do Estádio Maximino Porpino, no município de castanhal-Pa.
após recurso impetrado e contrarrazões protocoladas nos autos do pro-
cesso 2021/866995, quanto a licitação concorrência Pública nº01/2022, 
dEcido pela manutenção da empresa vencedora e classificação das em-
presas listadas abaixo:
1ª - r & a coNSTrUÇÕES lTda, cNPJ: 83.736.405/0001-10 – VENcEdora;
2ª-aoKi & SoUZa ENGENHaria lTda,cNPJ: 21.250.517/0001-09 – claSSificada;
3ª-ElSHadaY ENGENHaria lTda, cNPJ: 03.374.268/0001-81 – claSSificada;
4ª-iNoVarE EMPrEENdiMENToS, coNSTrUÇÕES E SErViÇoS lTda, 
cNPJ: 20.239.662/0001-26– claSSificada;
5ª-ESTrUTUral coNSTrUÇÕES E SErViÇoS EirEli, cNPJ: 
08.928.777/0001-22 – claSSificada;
6ª-TEN TaVarES ENErGia coNSTrUTora EirEli, cNPJ: 08.458.916/0001-
00– claSSificada;
7ª-TEXaS coNSTrUÇÕES E SaNEaMENTo lTda-EPP, cNPJ: 
04.884.383/0001-69– claSSificada;
8ª-MaPE ENGENHaria EirEli, cNPJ: 05.085.592/0001-05 – claSSificada;
9ª-cÍrcUlo ENGENHaria lTda, cNPJ: 83.330.902/0001-13 – claSSificada;
10ª-SENENGE coNSTrUÇÃo ciVil E SErViÇoS lTda, cNPJ: 
00.654.914/0001-76 – claSSificada;
11ª-SMc ENGENHaria dE coNSTrUÇÃo lTda, cNPJ: 14.401.775/0001-
83 – claSSificada;
12ª-coNSErGEl SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo lTda, cNPJ: 
07.203.769/0001-56 – claSSificada;
Belém (Pa), 6 de junho de 2022.
Nivan Setubal Noronha
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 809777

.

diÁria
.

Portaria Nº. 220/2022-seeL, de 03 de JUNHo de 2022.
coNcEdEr, 02 e ½ (duas e meia) diária a servidora KáTia cilENE dE 
fariaS rocHa, matrícula nº 5499119/2, com o objetivo de participar da 
inauguração da Usina de Paz, no município de canaã dos carajás – Pa, no 
período de 03/06 à 05/06/2022.ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 809599

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do coNVÊNio Nº. 07/2022 - seeL
Processo adMiNistratiVo Nº 2022/151865 - seeL
do oBJETo:
O presente instrumento tem por finalidade a SOLICITAÇÃO DO TERMO DE 
coNVÊNio coM a PrEfEiTUra dE caSTaNHal, Para cUSTEar a rE-
forMa E aMPliaÇÃo do coMPlEXo ESPorTiVo No Bairro foNTE Boa 
– caSTaNHal/Pa
aSSiNaTUra: 06/06/2022
ViGÊNcia: 06/06/2022 a 28/09/2022
Valor: r$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais).
coNTraParTida: r$ 84.361,12 (oitenta e quatro mil, Trezentos e Sessen-
ta e Um reais e doze centavos)
Valor ToTal: r$ 484.361,12 (Quatrocentos e oitenta e Quatro mil, Tre-
zentos e Sessenta e Um reais e doze centavos)
doTaÇÃo orÇaMENTária:
----
r$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais).
coNcEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE ESPorTE E laZEr – SEEl 
cNPJ/Mf sob o nº 03.143.730/0001-30.
coNVENENTE:PrEfEiTUra MUNiciPal caSTaNHal. cNPJ: 
05.121.991/0001-84
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: 810062
..

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 459/GePs/setUr de 06 de JUNHo de 2022
considerando o processo 2022/699208. rESolVE: formalizar a concessão 
de 15 (quinze) dias de licença para tratamento de saúde a servidora ra-
faEla SUEllEM dE SoUZa SaNcHES, matricula: 5960862/1, ocupante do 
cargo de Gerente de recursos Humanos, lotada na Gerência de recursos 
Humanos, no período de 26/05/2022 a 09/06/2022. ordENador: aN-
dErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 809855

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria 468/GePs/setUr de 06 de JUNHo de 2022
fiScal. coNSidEraNdo o decreto nº. 870, de 04/10/2013 e a Porta-
ria Conjunta nº. 658/SEAD, de 01/09/2014, que tratam da fiscalização 
dos contratos na administração pública; coNSidEraNdo os termos do 
Processo nº 2022/631049; rESolVE: i - dESiGNar o servidor aNdrEY 
MENDONÇA SOUZA, Mat. 5960339/1, Gerente de Qualidade, como fiscal 
do Termo de cooperação Técnica nº 005/2022, celebrado entre o Estado 
do Pará, através da Secretaria de Estado de Turismo - SETUr e a fundação 
cultural do Estado do Pará – fcP. ordENador: aNdErSoN oliVEira 
caValcaNTE.

Protocolo: 809833

.

.

errata
.

Portaria Nº 465/2022/GePs/setUr de 06 JUNHo de 2022
errata da Portaria Nº 488/2022 de diÁria, publicada do doe 
34.996 de 06/06/2022.
onde lê-se: ordENador: aNdErSlicENÇaoN oliVEira caValcaNTE.
Leia-se: ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE.
ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 809817
..
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sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 466/GePs/setUr de 06 de JUNHo de 2022
coNSidEraNdo os termos do Processo Nº 2022/699204; rESolVE: i – 
conceder suprimento de fundos a servidora TUaNE ViToria coElHo fUr-
Tado, mat. 5960421/1, Ger. de Promoção e captação de Eventos. ii – o 
valor do suprimento corresponde a: r$ 700,00 (setecentos reais), para 
atender as despesas de classificação: 339032 (Material, Bem ou Serviço p/
distribuição gratuita) e 339033 (Passagens e locomoção). a utilização do 
suprimento de fundos será no período de 30 (trinta) dias após a data de 
recebimento, devendo ocorrer a prestação de contas no prazo máximo de 
15 dias após o período de aplicação. ordENador: aNdErSoN oliVEira 
caValcaNTE.

Protocolo: 809826

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 469/GePs/setUr de 06 de JUNHo de 2022
coNSidEraNdo os termos do Processo Nº 2022/687725; rESolVE: con-
ceder 4, ½ (quatro meias) diárias ao servidor aNdrEY MENdoNÇa SoUZa, 
Mat. 5960339/1, Ger. de Qualidade. oBJ: fiscalização da demanda parla-
mentar do projeto “arraial do Brega”. dESTiNo: ananindeua/Pa. PErÍodo: 
10 a 13.06.2022. ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 809845
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 467/GePs/setUr de 06 de JUNHo de 2022
conforme processo 568980/2022. rESolVE: TorNar SEM EfEiTo 
a PorTaria Nº 370/2022 de diária, publicada no doE nº 34.971 de 
16/05/2022. ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE.

Protocolo: 809822
.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 470/GePs/setUr de 06 de JUNHo de 2022
dESiGNaÇÃo dE coMiSSÃo dE fiScaliZaÇÃo
coNSidEraNdo o decreto nº. 870, de 04/10/2013 e a Portaria conjunta 
nº. 658/SEAD, de 01/09/2014, que tratam da fiscalização dos contratos 
na administração pública; coNSidEraNdo os termos dos Processos Nº 
2022/282945. RESOLVE: I – DESIGNAR a Comissão de fiscalização dos 
contratos administrativos Nº 19/2022, celebrado entre o Estado do Pará, 
através da Secretaria de Estado de Turismo – SETUr e a Empresa EdiTora 
MErcado E EVENToS lTda. composta pelos servidores abaixo descritos:

NoMe MatricULa carGo FUNÇÃo Na coMissÃo

aNa PaUla fariaS MacHado MaToS 57198177/ 1 TEc. dE PlaN. E GESTÃo EM 
TUriSMo fiScal

criSTiaNE dE SoUSa PiNHo 
MENdoNÇa 54197949/ 1 TEc. dE PlaN. E GESTÃo EM 

TUriSMo fiScal

JacHoNS Valdo da SilVa TaVarES 54188798/ 5 GEr. dE TUr. dE NEGÓcioS 
EVENToS E iNcENTiVo fiScal

ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE
Protocolo: 809913

..

deFeNsoria PÚBLica
.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 286/2022-GGP-dPG, de 03 de JUNHo de 2022. 
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2022/544224. rESolVE: 
dESiGNar o defensor Público dEMETriUS rEBESSi. id. funcional: 
5895984/ 1, para responder pela coordenação de Núcleo regional de 
carajás, desta defensoria Pública do Estado do Pará, durante o afastamento 
de férias do titular, o defensor Público JoSE EricKSoN fErrEira 
rodriGUES. id. funcional: 57234671/ 1, no período de 16/05/2022 a 
14/06/2022 – 30 dias; resguardados os efeitos financeiros.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 809847
Portaria Nº 285/2022-GGP-dPG, de 03 de JUNHo de 2022. 
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2022/651486. rESolVE: 
dESiGNar o defensor Público EdGar MorEira alaMar. id. funcional: 
55588692/ 1, para responder pela coordenação de Núcleo Jurídico, desta 
defensoria Pública do Estado do Pará, durante o afastamento de férias 
da titular, a Procuradora do Estado iZaBEla liNHarES SaUMa caSTElo 
BraNco. id. funcional: 5930952/ 1, no período de 01/06/2022 a 
15/06/2022 – 15 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 809843

Portaria Nº 288/2022-GGP-dPG, de 03 de JUNHo de 2022. 
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2022/576722. rESolVE: 
dESiGNar a Servidora Pública diNa raQUEl MoNTEiro da SilVa. id. 
Funcional: 57216845/ 3, para responder pela Função Gratificada de Chefia 
da Secretaria do Núcleo de defesa do consumidor, desta defensoria 
Pública do Estado do Pará, durante o afastamento da segunda fração de 
férias da titular, a Servidora Pública SoNia Maria VilHENa loPES. id. 
funcional: 57234566/ 1, no período de 13/06/2022 a 30/06/2022 – 18 
dias; resguardados os efeitos financeiros.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 809836
Portaria Nº 287/2022-GGP-dPG, de 03 de JUNHo de 2022. 
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso 
das atribuições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, 
de 7 de fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2022/570598. 
rESolVE: dESiGNar o Servidor Público iGor lUiS GoNcalVES E SilVa. 
Id. Funcional: 57234575/ 1, para responder pela Função Gratificada 
de Secretário da coordenação cível residual/ fazenda Pública, desta 
defensoria Pública do Estado do Pará, durante o afastamento de férias 
do titular, o Servidor Público JoSE coUTiNHo da SilVa. id. funcional: 
5897879/ 1, nos períodos de 16/05/2022 a 30/05/2022 – 15 dias e 
16/11/2022 a 30/11/2022 – 15 dias; resguardados os efeitos financeiros.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 809831
Portaria Nº 297/2022-GGP-dPG, de 06 de JUNHo de 2022.
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das atri-
buições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 07 de 
fevereiro de 2006.
considerando o Processo nº 2022/704460 – dEfPUB - GGP - dP01, de 
06/06/2022, que trata da substituição em afastamento de licença Materni-
dade da Titular da coordenação do Núcleo de informática rESolVE: dESiG-
Nar o Servidor Público daNilo HENriQUE SoUSa MarTiNS, id. funcional: 
57176622/ 2, para responder pela coordenação do Núcleo de informática, 
desta defensoria Pública do Estado do Pará, durante o afastamento de licença 
maternidade da titular, a Servidora Pública NaTalia coUTo diaS da SilVa, 
id. funcional: 57195075/ 2, no período de 30/04/2022 a 24/04/2023 – 360 
dias; resguardados os efeitos financeiros. MÔNICA PALHETA FURTADO BELÉM 
diaS Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará.

Protocolo: 809861
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

2º terMo aditiVo coNtrato Nº: 011/2021
Processo N.º 2020/1048153
ParTES: dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará (cNPJ/Mf Nº 
34.639.526/0001-38) e a empresa PorTo SEGUro coMPaNHia dE SE-
GUroS GEraiS, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 61.198.164/0001-60.
oBJETo: constitui objeto do presente instrumento a alteração quantitativa ao 
contrato inicial com acréscimo em 24,61% (vinte e quatro virgula sessenta 
e um por cento), relativo à inclusão de mais 02 (dois) veículos da marca: 
GENEral MoTorS, ModElo: SPiN, com fundamento no art. 65, i, b, c/c o 
art. 58, i, da lei nº 8.666/93, conforme previsto na cláusula décima Quinta 
do contrato original. o contrato ora aditado teve o valor acrescido em r$ 
3.719,25 (três mil, setecentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos), em 
24,61% (vinte e quatro virgula sessenta e um por cento), dentro do limite de 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma 
do § 1º do art. 65, da lei nº 8.666/93. o acréscimo contratual resultará na 
alteração no valor global do contrato, passando para r$ 18.596,25 (dezoito 
mil, quinhentos e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos).
 daTa aSSiNaTUra: 31/05/2022
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Programa/Projeto/atividade: 03.122.1447.8458; Natureza de despe-
sa: 339039; fonte: 0101; Plano interno (Pi): 1050008458c; Gp Pará: 
273602. foro: Justiça Estadual do Pará – comarca de Belém.
rESPoNSáVEiS da coNTraTada:
roBErTo dE SoUZa diaS cPf/Mf: 115.838.468-83.
NEidE oliVEira SoUZa cPf/Mf: 205.408.568-51.
EdUardo dE oliVEira cPf/Mf: 023.080.959-62.
roQUE aNToNio TroNdi JUNior cPf/Mf: 325.150.918-73.
lUcia MoNiZ liBorio SErPEJaNTE cPf: 089.790.588-10.
aNGElo aUGUSTo dE alMEida cPf/Mf: 108.762.208-55.
MaUro JoSÉ cPf/Mf: 031.287.378-60.
EdUardo WEBEr NETo cPf/Mf: 085.648.608-64.
ENdErEÇo da EMPrESa: rua Guaianazes, nº 1238, bairro campos Elíse-
os, cEP: 01.204-001 São Paulo/SP.
ordENadora: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – defensor Público Geral.

Protocolo: 809860
.

aViso de LicitaÇÃo
.

Modalidade: PreGÃo eLetrÔNico, JULGaMeNto: MeNor PreÇo GLoBaL.
Número: 010/2022-dPe/Pa
Processo nº: 2022/450814-dPe/Pa.
objeto: o objeto da presente licitação é a contratação de empresa especia-
lizada para coNSUlToria Na iMPlaNTaÇÃo dE GESTÃo dE PESSoaS Por 
coMPETÊNciaS, dESEMPENHo E rESUlTadoS, revisando os normativos le-
gais que regem os servidores públicos da defensoria Pública do Pará – dPE-
Pa e o desenvolvimento de metodologia, procedimentos e instrumentos que 
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permitam alinhar a gestão de pessoas às estratégias da instituição, confor-
me condições e exigências constantes neste Edital e seus anexos. Entrega 
do Edital: www.gov.br/compras ou www.compraspara.pa.gov.br ou ainda na 
defensoria Pública do Estado do Pará sito a rua Padre Prudêncio nº. 154, 2º 
andar - clcc, campina, Belém – Pará, isento de qualquer taxa, mediante a 
gravação em mídia digital, fornecida pela empresa interessada ou por meio de 
solicitação via e-mail: licitação@defensoria.pa.def.br.
Edital a partir de: 07/02/2022. local de abertura: www.gov.br/compras. 
data da abertura: 22/06/2022 Hora da abertura: 10h00min (Horário de 
Brasília). responsável pelo certame: rogério da Silva Pereira. ordenador: 
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo. defensor Público-Geral do Es-
tado do Pará.

Protocolo: 809651
.

diÁria
.

Portaria 1001/2022 - da,03/06/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao defensor rodriGo SoUZa da SilVa, ma-
trícula 5935437, objetivo rEaliZar aTENdiMENTo JUrÍdico E aNáli-
SE dE ProcESSoS. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 
266/2021, para deslocar-se de ParaGoMiNaS a MÃE do rio, perío-
do 06/06/2022 a 07/06/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 809648
Portaria 1002/2022 - da,03/06/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao Servidor PaUlo HENriQUE oliVEira doS 
SaNToS, matrícula 5899743-1, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir 
dEfENSor PÚBlico rodriGo SoUZa da SilVa. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de ParaGoMiNaS 
a MÃE do rio, período 06/06/2022 a 07/06/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 809653
Portaria 1003/2022 - da,03/06/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao defensor rodriGo SoUZa da SilVa, ma-
trícula 5935437, objetivo rEaliZar aTENdiMENTo JUrÍdico E aNáli-
SE dE ProcESSoS. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 
266/2021, para deslocar-se de ParaGoMiNaS a MÃE do rio, perío-
do 20/06/2022 a 21/06/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 809659
Portaria 1004/2022 - da,03/06/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao Servidor PaUlo HENriQUE oliVEira doS 
SaNToS, matrícula 5899743-1, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir 
dEfENSor PÚBlico rodriGo SoUZa da SilVa. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de ParaGoMiNaS 
a MÃE do rio, período 20/06/2022 a 21/06/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 809664
Portaria 1000/2022 - da,03/06/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) à Servidora raQUEl cardoSo SoarES, ma-
trícula 1124882, cargo aSSESSora JUrÍdica dE dEfENSoria, objeti-
vo aUXiliar dEfENSor PÚBlico dioGo MarcEll SilVa NaSciMENTo 
EllUaN. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de ParaGoMiNaS a UliaNÓPoliS, período 02/06/2022 
a 03/06/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 809646
Portaria 997/2022 - da,03/06/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao defensor dioGo MarcEll SilVa NaS-
ciMENTo ElUaN, matrícula 57227857, objetivo rEaliZar aTENdiMENTo 
JUrÍdico E aNáliSE dE ProcESSoS. fundamento legal lei nº 5810/94 e 
resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de ParaGoMiNaS a UliaNÓ-
PoliS, período 30/06/2022 a 01/07/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 809614
Portaria 994/2022 - da,03/06/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) à defensora Bia alBUQUErQUE Tira-
dENTES, matrícula 5935442, objetivo ParTiciPar dE aUdiÊNcia aGrá-
ria. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de alTaMira a UrUará, período 07/06/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 809606
Portaria 995/2022 - da,03/06/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor roGErio SilVa da rocHa, 
matrícula 0413063, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir dEfENSora 
Bia alBUQUErQUE TiradENTES. fundamento legal lei nº 5810/94 e re-
solução cSdP 266/2021, para deslocar-se de alTaMira a UrUará, perí-
odo 07/06/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 809608
Portaria 996/2022 - da,03/06/2022. 
conceder 1 + 1\2, 1 + 1\2, diária(s) ao defensor dioGo MarcEll SilVa 
NaSciMENTo ElUaN, matrícula 57227857, objetivo rEaliZar aTENdiMEN-
To JUrÍdico E aNáliSE dE ProcESSoS. fundamento legal lei nº 5810/94 e 

resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de ParaGoMiNaS a UliaNÓPo-
liS, período 02/06/2022 a 03/06/2022, 09/06/2022 a 10/06/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 809610
Portaria 998/2022 - da,03/06/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao Servidor PaUlo HENriQUE oliVEira doS 
SaNToS, matrícula 5899743-1, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir 
dEfENSor PÚBlico dioGo MarcEll SilVa NaSciMENTo EllUaN. fun-
damento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-
se de ParaGoMiNaS a UliaNÓPoliS, período 30/06/2022 a 01/07/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 809619
Portaria 999/2022 - da,03/06/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) à Servidora allaYNE PErEira dE aNdradE, matrí-
cula 5945975/3, cargo aSSESSora JUrÍdica dE dEfENSoria, objetivo aUXi-
liar dEfENSor PÚBlico dioGo MarcEll SilVa NaSciMENTo EllUaN. fun-
damento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se 
de ParaGoMiNaS a UliaNÓPoliS, período 09/06/2022 a 10/06/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 809626
Portaria 1010/2022 - da,03/06/2022. 
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), diá-
ria(s) aos Servidores SHaiaNE SilVa dE frEiTaS, matrícula 5925179, cargo 
SEcrETaria dE NÚclEo do iNTErior, roGErio SilVa da rocHa, matrí-
cula 0413063, cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar TriaGEM E aGENda-
MENToS dE aTENdiMENToS. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução 
cSdP 266/2021, para deslocar-se de alTaMira a ViTÓria do XiNGU, perío-
do 02/06/2022, 09/06/2022, 15/06/2022, 23/06/2022, 29/06/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 809712
Portaria 1011/2022 - da,03/06/2022. 
conceder 4 + 1\2, 4 + 1\2, diária(s) ao Servidor EVaNdro SilVa MaToS, 
matrícula 57201686, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir dEfENSor 
PÚBlico Márcio da SilVa crUZ. fundamento legal lei nº 5810/94 e 
resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a MoJU, perío-
do 06/06/2022 a 10/06/2022, 20/06/2022 a 24/06/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 809718
Portaria 1012/2022 - da,03/06/2022. 
conceder 2 + 1\2, 4 + 1\2, diária(s) ao Servidor EVaNdro SilVa MaToS, 
matrícula 57201686, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir dEfENSor 
PÚBlico Márcio da SilVa crUZ. fundamento legal lei nº 5810/94 e 
resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a ViGia, perío-
do 13/06/2022 a 15/06/2022, 27/06/2022 a 01/07/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 809719
Portaria 1013/2022 - da,03/06/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao Servidor EliVar loBo alVES, matrícula 
57211744, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir dEfENSora aNdrEia Ma-
cEdo BarrETo. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de BElEM a acará, período 02/06/2022 a 03/06/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 809721
Portaria 1014/2022 - da,03/06/2022. 
conceder 2 + 1\2, diária(s) ao Servidor HidElfraN oliVEira alVES, 
matrícula 57201688, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir dEfENSora 
aNdrEia MacEdo BarrETo. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolu-
ção cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a cacHoEira do arari, 
período 08/06/2022 a 10/06/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 809724
Portaria 1015/2022 - da,03/06/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores ViToria XaViEr da coSTa, 
matrícula 5919029, cargo aSSESSora JUrÍdica dE dEfENSoria, claU-
diVaN BarroS doS rEiS, matrícula 20463, cargo MoToriSTa, objetivo 
rEaliZar aTENdiMENTo ao PÚBlico. fundamento legal lei nº 5810/94 e 
resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de MaraBá a BoM JESUS do 
TocaNTiNS, período 10/06/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 809726
Portaria 1016/2022 - da,03/06/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores daNiEla rodriGUES oli-
VEira, matrícula 5906666/1, cargo aSSESSora JUrÍdica dE dEfENSo-
ria, claUdiVaN BarroS doS rEiS, matrícula 20463, cargo MoToriSTa, 
objetivo rEaliZar aTENdiMENTo ao PÚBlico. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de MaraBá a BoM 
JESUS do TocaNTiNS, período 03/06/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 809728
Portaria 1017/2022 - da,03/06/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao defensor dioGo MarcEll SilVa NaSci-
MENTo ElUaN, matrícula 57227857, objetivo ParTiciPar dE cEriMÔNia 
dE rEcoNdUÇÃo do dEfENSor PÚBlico GEral. fundamento legal lei nº 



diário oficial Nº 34.998   99Terça-feira, 07 DE JUNHO DE 2022

5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de ParaGoMiNaS 
a BElEM, período 23/06/2022 a 24/06/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 809729
Portaria 1018/2022 - da,03/06/2022. 
conceder 3 + 1\2, diária(s) ao Servidor EliVar loBo alVES, matrícula 
57211744, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir o dEfENSor PUBli-
co EdGar alaMar. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 
266/2021, para deslocar-se de BElEM a NoVo rEParTiMENTo, perío-
do 06/06/2022 a 09/06/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 809731
Portaria 1019/2022 - da,03/06/2022. 
conceder 4, diária(s) aos defensores cESar aUGUSTo aSSad, matrí-
cula 3084698, ETElViNo QUiNTiNo MiraNda dE aZEVEdo, matrícu-
la 57191032, aNToNio carloS dE aNdradE MoNTEiro, matrícula 
3083527, objetivo corrEiÇÃo ordiNária No NÚclEo do caETÉ coM 
SEdE EM caPaNEMa E MUNicÍPioS VÍNcUladoS a rEfErida rEGio-
Nal. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de BElEM a caPaNEMa, período 27/06/2022 a 01/07/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 809734
Portaria 1009/2022 - da,03/06/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) à Servidora aNa caroliNE carValHo Varao 
MEdEiroS, matrícula 012022, cargo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo, obje-
tivo aUXliar dEfENSor PÚBlico roGErio SiQUEira doS SaNToS. fun-
damento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se 
de SaNTaNa do araGUaia a rEdENÇÃo, período 01/06/2022 a 02/06/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 809688
Portaria 1008/2022 - da,03/06/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor ValdEMi SoarES dE oliVEi-
ra, matrícula 57213154, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir dEfEN-
Sor lEoNardo caBral JaciNTo. fundamento legal lei nº 5810/94 e 
resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de caSTaNHal a SaNTo aN-
TÔNio do TaUá, período 30/05/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 809685
Portaria 1006/2022 - da,03/06/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) aos Servidores MaYcoN TErra coSTa, matrí-
cula 1123817, cargo aSSESSor JUrÍdico dE dEfENSoria, PaUlo HEN-
riQUE oliVEira doS SaNToS, matrícula 5899743-1, cargo MoToriSTa, 
objetivo aUXiliar dEfENSor PÚBlico rodriGo SoUZa da SilVa. fun-
damento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-
se de ParaGoMiNaS a ToMÉ-aÇU, período 13/06/2022 a 14/06/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 809679
Portaria 1007/2022 - da,03/06/2022. 
conceder 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 caSTa-
NHal a SaNTo aNTÔNio do TaUá, período 30/05/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 809682
Portaria 1005/2022 - da,03/06/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao defensor rodriGo SoUZa da SilVa, 
matrícula 5935437, objetivo rEaliZar aTENdiMENTo JUrÍdico E aNá-
liSE dE ProcESSoS. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução 
cSdP 266/2021, para deslocar-se de ParaGoMiNaS a ToMÉ-aÇU, perío-
do 13/06/2022 a 14/06/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 809668
Portaria Nº 961/2022 - da BeLÉM, 31/05/2022.
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 2022/541043 de 04/05/2022.
rESolVE:
conceder diárias aos servidores abaixo relacionados, tendo como funda-
mento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante 
elemento de despesa 339014. 

NoMe FUNcÃo cPF LotaÇÃo
Matri-
cULa

oBJetiVo ProGraMÁtica

carloS daNilo liMa 
dE JESUS

SEcrETário   016.598.682-46
MaTErial E 
PaTriMÔNio

6039117

rEaliZar ENTrEGa 
dE EQUiPaMENToS 
dE iNforMáTica, 

BEM coMo EfETUar 
MoNTaGEM E 

dESMoNTaGEM dE 
MoBiliário.

03.122.1447.8458

ValdiNEi carValHo 
dE aViZ

MoToriSTa 373.145.802-00
GErÊNcia dE 
TraNSPorTE.

57211726

coNdUZir o SEr-
Vidor Na ENTrEGa 
dE EQUiPaMENToS 
dE iNforMáTica, 

BEM coMo EfETUar 
MoNTaGEM E 

dESMoNTaGEM dE 
MoBiliário.

Para deslocarem-se ao município abaixo relacionado: 

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde

BElÉM MoSQUEiro 04/05/2022 1/2

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 809768
Portaria Nº 973/2022 - da BeLÉM, 01/06/2022.
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 2022/477532 de 20/04/2022.
rESolVE:
conceder diárias aos servidores abaixo relacionados, tendo como funda-
mento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante 
elemento de despesa 339014. 

NoMe FUNcÃo cPF LotaÇÃo MatricULa oBJetiVo ProGraMÁtica

JESSYca PaTrYcia da 
cUNHa carValHo

SEcrETário GEral 
METroPoliTaNo

005.850.652-
76

NUdEMor 5959017

ElaBoraÇÃo dE 
cNUi (carac-
TEriZaÇÃo dE 

NÚclEo UrBaNo 
iNforMal) E 

PlaNTaS TÉcNicaS 
dE arQUiTETUra E 
UrBaNiSMo, rEfE-
rENTE À PaSTa iN-
TErNa dE NÚMEro 
P214634863/2022.

03.091.1492.8633

lUiZ carloS dE al-
MEida rodriGUES

MoToriSTa
172.173.502-

04
GTraN 57211823

coNdUZir 
SErVidora Para 
a ElaBoraÇÃo dE 

cNUi.

Para deslocarem-se ao município abaixo relacionado: 

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde

BElÉM MariTUBa 14/04/2022 1/2

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 810046
Portaria 991/2022 - da,03/06/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor roGErio SilVa da rocHa, matrí-
cula 0413063, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir dEfENSora Bia alBU-
QUErQUE TiradENTES. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 
266/2021, para deslocar-se de alTaMira a BraSil NoVo, período 01/06/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 809519
Portaria 993/2022 - da,03/06/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor roGErio SilVa da rocHa, 
matrícula 0413063, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir dEfENSora 
Bia alBUQUErQUE TiradENTES. fundamento legal lei nº 5810/94 e re-
solução cSdP 266/2021, para deslocar-se de alTaMira a UrUará, perí-
odo 21/06/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 809540
Portaria 992/2022 - da,03/06/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) à defensora Bia alBUQUErQUE TiradEN-
TES, matrícula 5935442, objetivo ParTiciPar dE iNSPEÇÃo JUdicial 
aGrária. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de alTaMira a UrUará, período 21/06/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 809533
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Portaria 989/2022,03/06/2022. 
conceder 4 + 1\2, diária(s) à Servidora MicHElE SilVa SoarES, matrícula 
5950971, cargo aSSESSora JUrÍdica dE dEfENSoria, objetivo aUXi-
liar dEfENSor PÚBlico BrUNo fariaS liMa. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de ParaUaPEBaS 
a cUrioNÓPoliS, período 20/06/2022 a 24/06/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 809502
Portaria 988/2022,03/06/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao Servidor VicTor aSSUNcao riBEiro, ma-
trícula 5951021/2, cargo SEcrETario dE NÚclEo do iNTErior, objetivo 
aUXiliar dEfENSor PÚBlico rodriGo SoUZa da SilVa. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de Pa-
raGoMiNaS a ToMÉ-aÇU, período 27/06/2022 a 28/06/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 809497
Portaria 990/2022,03/06/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) à defensora Bia alBUQUErQUE Tira-
dENTES, matrícula 5935442, objetivo ParTiciPar dE aUdiÊNcia aGrá-
ria. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de alTaMira a BraSil NoVo, período 01/06/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 809506
Portaria 986/2022,03/06/2022. 
conceder 4 + 1\2, diária(s) ao defensor BrUNo fariaS liMa, matrícu-
la 5931569, objetivo rEaliZar iTiNErÂNcia. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de ParaUaPEBaS 
a cUrioNÓPoliS, período 20/06/2022 a 24/06/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 809491
Portaria 987/2022,03/06/2022. 
conceder 1 + 1\2, diária(s) ao defensor rodriGo SoUZa da SilVa, 
matrícula 5935437, objetivo rEaliZar aTENdiMENTo JUrÍdico E aNá-
liSE dE ProcESSoS. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução 
cSdP 266/2021, para deslocar-se de ParaGoMiNaS a ToMÉ-aÇU, perío-
do 27/06/2022 a 28/06/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 809495
Portaria Nº 972/2022 - da BeLÉM, 01/06/2022.
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 2022/552567 de 06/05/2022.
rESolVE:
conceder diárias aos servidores abaixo relacionados, tendo como funda-
mento legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante 
elemento de despesa 339014.
 

NoMe FUNcÃo cPF LotaÇÃo
Matri-
cULa

oBJetiVo ProGraMÁtica

aNTÔNio aUGUSTo 
SoarES dE oliVEira

ENGENHEiro 
ciVil

467.040.352-49
GEr. dE PEriciaS E 

aValiaÇÕES
57201147 fiScaliZa-

ÇÃo dE oBra 
dE rEforMa 

da NoVa 
SEdE dE 

caSTaNHal

03.122.1447.8458

SidNEY alMEida doS 
SaNToS

TÉcNico dE 
dEfENSoria

372.536.462-15
GEr. dE PEriciaS E 

aValiaÇÕES
57212384

Eric coSTa MarTiNS
MoToriSTa dE 
dEfENSoria

697.185.472-15 GErENcia dE TraNSPorTE 57207074

coNdUZir oS 
SErVidorES 

da ENGE-
NHaria Na 
fiScaliZa-

ÇÃo dE oBra 
dE rEforMa 

da
NoVa SEdE 
dE caSTa-

NHal

Para deslocarem-se ao município abaixo relacionado: 

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde

BElÉM caSTaNHal 05/05/2022 1/2

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 809827

.

FÉrias
.

Portaria Nº 306/2022-GGP-dPG, de 06 de JUNHo de 2022. 
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2022/631422. rESolVE: 
conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, com gozo contínuo, ao 
Servidor Público, rodriGo SilVa MarQUES; id. funcional: 55590225/ 
1, referente ao aquisitivo (2019/2020), no período de 04/07/2022 a 
02/08/2022 – 30 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 809852
Portaria Nº 296/2022-GGP-dPG, de 06 de JUNHo de 2022. 
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2022/628936. rESolVE: 
conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, com gozo contínuo, ao 
defensor Público, BrUNo BraGa caValcaNTE; id. funcional: 57176475/ 
2, referente ao aquisitivo (2020/2021), no intervalo de 11/07/2022 a 
09/08/2022 – 30 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 809850
Portaria Nº 305/2022-GGP-dPG, de 06 de JUNHo de 2022. 
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribuições 
conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de fevereiro de 
2006. considerando o Processo nº 2022/704942. rESolVE: conceder 30 
(trinta) dias de férias regulamentares, com gozo fracionado, ao defensor Público, 
flaVio cESar caNcEla fErrEira; id. funcional: 80845945/ 1, referente ao 
aquisitivo (2021/2022), nos períodos de 18/07/2022 a 27/07/2022 – 10 dias e 
de 28/11/2022 a 17/12/2022 – 20 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 809851

.

.

oUtras MatÉrias
.

ato Nº 35, de 3 de JUNHo de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções conferidas pelo art. 8°, Viii e XXVii, da lei complementar n° 54, de 
7 de fevereiro de 2006; rESolVE:
 art. 1º Nomear o defensor Público EdGar MorEira alaMar, id. funcio-
nal nº 55588692, para exercer o cargo em comissão de aSSESSor NiVEl 
ii da defensoria Pública, código GEP-daS-011.4, junto ao Gabinete da 
defensoria Pública-Geral.
art. 2º designar o defensor Público EdGar MorEira alaMar, id. funcio-
nal nº 55588692, ocupante do cargo de assessor Nível ii da defensoria 
Pública, para, sem prejuízo de sua atuação junto ao Gabinete da defenso-
ria Pública-Geral, coordenar o Núcleo de defesa dos direitos Humanos e 
ações Estratégicas – NddH.
art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 2 de maio de 2022.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 810085
..

JUdiciÁrio
.

..

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

.

coNtrato
.

extrato de contrato nº. 042/2022/tJPa // Partes: TJPa e a empresa 
UiSSara coNSTrUÇÕES E SErViÇoS lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 
13.024.826/0001-32// objeto do contrato: Execução da obra de cons-
trução do novo fórum da comarca de Santo antônio do Tauá, de acordo 
com as especificações e obrigações descritas na CONCORRÊNCIA nº. 001/
TJPa/2022 e no projeto básico. // Valor do contrato: Valor global de r$ 
2.935.556,85 (dois milhões, novecentos e trinta e cinco mil, quinhentos e 
cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) //dotação orçamentá-
ria: 02.061.1417.7639, Elemento de despesa 44.90.51, fonte de recurso 
0118 / 0101 / 0301 / 0318// Vigência: 18 (dezoito) meses, com início em 
01 de junho de 2022 a 01 de dezembro de 2023, com eficácia legal após 
a publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado //Data da assinatu-
ra: 01/06/2022// foro: Belém/Pa// responsável pela assinatura: débora 
Moraes Gomes – Secretária de administração do TJPa //ordenador res-
ponsável: Miguel lucivaldo alves Santos – Secretário de Planejamento, 
coordenação e finanças.

Protocolo: 809387
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.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do 6º terMo aditiVo ao coNtrato Nº. 004/2021/
tJPa. // Partes: Tribunal de Justiça do Estado do Pará – TJPa e a empresa 
criarT Serviços de Terceirização de Mão de obra ltda., inscrita no cNPJ/
Mf sob o nº. 07.783.832/0001-70. // objeto do contrato: contratação de 
pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de condução de 
veículos. // origem: Pregão Eletrônico n° 064/TJPa/2020. // objeto do 
aditivo: o presente termo aditivo tem como objeto a supressão no percen-
tual de 5,822%, equivalente a 8 (oito) postos de motoristas, bem como 
a inclusão de funcional programática. // Valor do aditivo: r$ 429.057,57 
mensal, perfazendo o global de r$ 5.148.690,84. // dotação orçamentá-
ria: Programa de Trabalho: 02.122.1421.8193/ 8194/ 8195; fonte: 0101; 
Elemento de despesa: 33.90.37 // Efeitos da Supressão: o presente termo 
aditivo produzirá efeitos a contar de 01/07/2022. // data da assinatura: 
06/06/2022. // foro: Belém/Pa. // responsável pela assinatura: débora 
Moraes Gomes – Secretária de administração. // ordenador responsável: 
Miguel lucivaldo alves Santos – Secretário de Planejamento.

Protocolo: 809641
extrato do 1º termo aditivo ao contrato nº. 073/2021/tJPa//Par-
tes: TJPa e a empresa oaSiS coNSTrUÇÃo & SErViÇoS lTda EPP, inscrita 
no cNPJ/Mf sob o nº. 04.567.897/0001-90//objeto do contrato: contra-
tação de empresa especializada para execução da obra de reforma parcial 
da Sede do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - edificação principal. //
origem: dispensa de licitação nº 006/2021, com fulcro no artigo 24, inciso 
iV da lei nº 8.666/93, nos autos do processo nº Pa-Pro-2021/03729. // 
objeto do aditivo: prorrogação de vigência em mais 6 meses. // Vigência 
do aditivo: início em 11/06/2022 e término em 10/12/2022. // data da 
assinatura: 06/06/2022//foro: Belém/Pa//responsável pela assinatura:  
dEBora MoraES GoMES – Secretária de administração do TJPa// orde-
nador responsável: Miguel lucivaldo alves Santos – Secretário de Planeja-
mento, coordenação e finanças.

Protocolo: 809652

LeGisLatiVo

asseMBLeia LeGisLatiVa
do estado do ParÁ

aViso de adiaMeNto do PreGÃo eLetrÔNico Nº 009/2022
a assembleia legislativa do Estado do Pará comunica, aos interes-
sados no processo de licitação na modalidade pregão, na forma ele-
trônica, sob o n.º 009/2022, Processo n.º 003021/2022, tipo menor 
preço global, pelo modo de disputa aberto, para ampla participação, 
tendo por objeto a “coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na 
PrESTaÇÃo, SoB dEMaNda, dE SErViÇoS dE orGaNiZaÇÃo, oPE-
racioNaliZaÇÃo, coordENaÇÃo E EXEcUÇÃo dE EVENToS, TaiS 
coMo: PalESTraS, SEMiNárioS, EVENToS TÉcNico-ciENTÍficoS, 
TrEiNaMENToS, caPaciTaÇÕES, oficiNaS, WorKSHoPS, alÉM dE 
EVENToS SociaiS E fÚNEBrES a SErEM rEaliZadoS PEla aSSEM-
BlEia lEGiSlaTiVa do ESTado do Pará”, cuja sessão estava marca-
da para o dia 08 de junho de 2022 foi adiada “sine die” por motivos 
de conveniência e oportunidade, visto a necessidade de adequações 
no Edital. Mais informações na comissão Permanente de licitação des-
te Poder, situada no setor de comissões - rua do aveiro, Praça dom 
Pedro ii, 130 - cidade Velha, Belém - Pa, 66020-240, fone: (91) 
3213.4407/ 3182.8423.

Protocolo: 810096

..

triBUNais de coNtas
.

.

.

triBUNaL de coNtas dos 
MUNicÍPios do estado do ParÁ

.

..

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
ModaLidade: Pregão eletrônico nº 006/2022, TiPo: Menor Preço, oBJE-
To: aquisição e instalação de equipamentos de refrigeração, tipo air Split, para 
o prédio sede do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Pará. daTa dE 
aBErTUra da SESSÃo: às 08:00h do dia 21/06/2022 no site: www.licitacoes
-e.com.br, acESSo ao EdiTal: sites: www.tcm.pa.gov.br ou www.licitacoes-e.
com.br. Belém, 07 de junho de 2022. JoNaS SaNToS – Pregoeiro.

Protocolo: 809775

..

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 38.636 de 01 de JUNHo de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 43/2022 – coordenadoria de adminis-
tração Predial- caP, protocolizado sob o Expediente nº 009317/2022,
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor EdiValdo coElHo lUcENa, agente auxiliar de 
Serviços Gerais, matrícula nº 0100158, para substituir iSaiaS BorGES 
fErrEira, agente auxiliar de Serviços Gerais, matrícula nº 0100433, no 
serviço de vigilância, no período de 01 a 30-06-2022.
dê-se ciência.
Gabinete da Presidência do Tribunal de contas do Estado do Pará, em 01 
de junho de 2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 809672
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo
terMo aditiVo: N° 05
coNtrato Nº: 07/2018
daTa aSSiNaTUra: 06/06/2022.
oBJETo: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original por mais 
doze (12) meses, nos termos do art. 57, ii da lei 8.666/93.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
020101 - TriBUNal dE coNTaS do ESTadodo Pará
Programa de Trabalho:
01.032.1455 6.267 - operacionalização das ações administrativas
fontes:
01 - recursos ordinários
12 - receita Patrimonial/outros Poderes
Natureza da despesa:
33.90.39 – outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
contenção de crédito:
2022Nd00123
coNTraTada: fEliPE S. dE MoraES ME (cNPJ nº 13.624.694/0001-80).
ENdErEÇo: rua cavalcante, nº 61, Bairro: centro, ananindeua-Pa, cEP: 
67.030-045
ordENadora: Maria de lourdes lima de oliveira.

Protocolo: 809781
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições, HoMoloGa os procedimentos e o resultado do convite nº 
01/2022, tendo como objeto a contratação de empresa de engenharia para 
execução de reforma interna, sem acréscimo de área, na coordenadoria 
de Saúde e Qualidade de Vida deste Tribunal de contas do Estado do Pará, 
nos termos do edital e seus anexos, tendo como vencedora, a empresa fcl 
ENGENHaria E coNSTrUÇÕES EirEli, no valor de r$ 46.118,94 (qua-
renta e seis mil, cento e dezoito reais reais e noventa e quatro centavos), 
para efeitos legais.
Belém, 03 de junho de 2022.
Maria de lourdes lima de oliveira
Presidente

Protocolo: 809474

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 38.635, de 01 de JUNHo de 2022
institui o comitê Gestor do Plano de Sustentabilidade no âmbito do Tribu-
nal de contas do Estado do Pará.
o Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais;
coNSidEraNdo o disposto no art. 15, inciso XXXiV, do ato 63, de 17 de de-
zembro de 2012 – regimento interno do Tribunal de contas do Estado do Pará;
coNSidEraNdo o alinhamento aos objetivos de desenvolvimento Sus-
tentável – odS da agenda 2030 da organização das Nações Unidas que 
busca, em seu Objetivo 16, construir instituições eficazes, responsáveis e 
inclusivas em todos os níveis;
coNSidEraNdo a rede Nacional de Sustentabilidade no legislativo, lan-
çada em 05/11/2019, a fim de promover a ampliação das boas práticas de 
sustentabilidade em âmbito nacional, isto fruto do acordo de cooperação 
técnica na área de gestão sustentável firmado em 2018 entre Tribunal de 
contas da União, Senado federal e câmara dos deputados;
coNSidEraNdo a necessidade de promoção e aperfeiçoamento da gestão 
pública, de implantação institucional de política de sustentabilidade, de 
realização de ações integradas relativas à sustentabilidade e à logística 



102  diário oficial Nº 34.998 Terça-feira, 07 DE JUNHO DE 2022

sustentável, de redução dos impactos socioambientais, de sensibilização 
do corpo funcional e de difusão de boas práticas no âmbito do Tribunal de 
contas do Estado do Pará;
coNSidEraNdo a resolução nº 19.321/2021, deste Tribunal, que autori-
zou a adesão ao acordo de cooperação com a rede Nacional de Sustenta-
bilidade, com o objetivo de implantar ações voltadas à sustentabilidade e à 
logística sustentável na administração Pública;
rESolVE:
art. 1º instituir o comitê Gestor do Plano de Sustentabilidade (cGPS), de caráter 
permanente, no âmbito do Tribunal de contas do Estado do Pará (TcE-Pa).
art. 2º integrará o comitê Gestor as seguintes unidades de trabalho e 
ficam designados os servidores abaixo relacionados:
i- Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica: 1 titular e 2 suplentes.
- Juliana Bulgarelli Mendes – matrícula 0101765 (titular);
- alessandro Brito de Sousa – matrícula 0101772 e Hilda da fonseca duar-
te caetano – matrícula 0101350 como suplentes.
ii- Secretaria de administração: 3 titulares e 1 suplente.
- renata Piqueira de andrade Soares – matrícula 5616735 (titular);
- ana lúcia Silva alencar – matrícula 0101032 (titular);
- Bruna lopes Brazão e Silva – matrícula 0101774 (titular);
- Jade lobato Nobre – matrícula 0101458 (suplente).
iii- Secretaria de Gestão de Pessoas: 1 titular e 1 suplente.
- alice Sousa Mota – matrícula 0101670 (titular);
- Joyce Tavares Gomes – matrícula 0101661 (suplente).
iV- Escola de contas alberto Veloso: 1 titular e 1 suplente.
- Kassya lessa Bengtson - matrícula 0101550 (titular);
- Juscelino da Silva Nascimento Júnior – matrícula 0101455 (suplente).
V- Secretaria de Tecnologia da informação: 1 titular e 1 suplente.
- carlos césar Silva Gomes – matrícula 0100236 (titular);
- rodrigo lopes da rocha – matrícula 0101466 (suplente).
Vi- Secretaria de controle Externo: 1 titular e 1 suplente.
- Sônia abreu da Silva Elias – matrícula 0100347 (titular);
- adriano césar Everton Machado – matrícula 0101069 (suplente).
§1º o comitê iniciará suas ações a contar da publicação desta Portaria;
§2º os componentes referidos neste artigo são de livre escolha de cada 
gestor da unidade específica indicada e são nomeados por ato específico 
da Presidência do TcE-Pa.
§3º os componentes da cGPS poderão ser substituídos, a pedido ou na even-
tualidade de qualquer urgência ou impedimento superior a 30 (trinta) dias.
art. 3º a Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica do Tribunal co-
ordenará as atividades a serem realizadas pelo comitê Gestor.
art. 4º compete ao comitê Gestor elaborar o Plano de logística Sustentá-
vel do TcE-Pa, além de:
i- realizar o diagnóstico Sustentável do TcE-Pa;
ii- propor, formular e conduzir diretrizes inerentes a implementação e me-
lhoria continua do Plano de logística Sustentável do TcE-Pa;
iii- submeter à aprovação do PlS ao Tribunal Pleno;
iV- atuar de forma sistêmica podendo propor metas e indicadores que con-
tribuam com o aprimoramento da logística sustentável no Tribunal;
V- elaborar e revisar normas e procedimentos inerentes a Sustentabilidade no TcE-Pa;
Vi- requerer às unidades de trabalho do Tribunal informações necessárias 
às ações de gestão de logística sustentável;
Vii- promover a divulgação de boas práticas na área de sustentabilidade;
Viii- apresentar anualmente resultados e benefícios sociais, econômicos 
e ambientais alcançados, com as ações constantes do PlS, à sociedade;
iX- coordenar e monitorar a implementação do PlS aprovado;
Parágrafo único. o comitê terá prazo de 120 dias, a contar da data de pu-
blicação desta Portaria, para conclusão do Plano de logística Sustentável 
(PlS) do Tribunal de contas do Estado do Pará.
art. 5º compete aos integrantes do comitê:
i- participar ativamente das reuniões de trabalho;
ii- acompanhar os trabalhos desenvolvidos pelo comitê;
iii- sugerir e aprovar as propostas a serem apresentadas pelo comitê, 
fazendo os ajustes que considerar necessários; e
iV- elaborar normatizações relativas à elaboração do PlS;
V- coordenar e monitorar a implementação do PlS aprovado;
Vi- promover o aprimoramento contínuo do PlS e suas ações sempre que necessário.
art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE. rEGiSTrE-SE. cUMPra-SE
GaBiNETE da PrESidÊNcia do TriBUNal dE coNTaS do ESTado do
Pará, Belém, 01 de junho de 2022.
coNSElHEira Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 809623
citaÇÃo doe - Nº 38/2022
  de ordem do Excelentíssimo conselheiro relator, fErNaNdo dE caSTro 
riBEiro, em cumprimento ao disposto no art. 216 do regimento interno 
do Tribunal de contas do Estado do Pará, cito através do presente, o Se-
nhor JoSiMar olaVo daNTaS, (cPf: ***.720.704-**), responsável pelo 
laudo de acompanhamento e fiscalização à época, para que, no prazo de 
quinze (15) dias a partir desta publicação, apresente defesa nos autos do 
Processo n° Tc/504783/2013, que trata da Tomada de contas instaura-
da na UNiVErSidadE dE SaMBa do MoSQUEiro, referente ao convênio 
SEcUlT nº. 061/2010, o qual poderá ser consultado mediante acesso ao 
“PorTal do JUriSdicioNado” do TcE-Pa, no endereço eletrônico: ht-
tps://portaljurisdicionado.tce.pa.gov.br.
informo, por oportuno, que a resposta a esta citação será recebida, EX-
clUSiVaMENTE, por meio do referido PorTal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no PorTal do JUriSdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral

NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
 de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, con-
selheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico o Senhor EDI-
Valdo doS SaNToS GUiMarÃES (cPf: ***.115.912-**), Presidente à 
época, de que no dia 14.06.2022, às 08h30min, o Plenário deste Tribunal 
julgará na Sessão o Processo nº. 524033/2013, que trata da Tomada de 
contas instaurada no iNSTiTUTo Para forMaÇÃo PolÍTica, SiNdical, 
aMBiENTal E ProfiSSioNal da aMaZÔNia, referente ao convênio alEPa 
nº 140/2010 e termo aditivo, tendo como relator o Excelentíssimo conse-
lheiro cipriano Sabino de oliveira Junior.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
https://www.tce.pa.gov.br/sustentacaooral/conta/autenticacao?returnUr-
l=%2fsustentacaooral%2f
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 06 de junho de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
 de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, conselheira 
MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico o INSTITUTO PARA FOR-
MaÇÃo PolÍTica, SiNdical, aMBiENTal E ProfiSSioNal da aMaZÔNia 
(cNPJ: 05.251.388/0001-17), na pessoa de seu representante legal, de que 
no dia 14.06.2022, às 08h30min, o Plenário deste Tribunal julgará na Sessão 
o Processo nº. 524033/2013, que trata da Tomada de contas, referente ao 
convênio alEPa nº 140/2010 e termo aditivo, tendo como relator o Excelen-
tíssimo conselheiro cipriano Sabino de oliveira Junior.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
https://www.tce.pa.gov.br/sustentacaooral/conta/autenticacao?returnUr-
l=%2fsustentacaooral%2f
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 06 de junho de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
 de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, conse-
lheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico o Senhor ALBERTO 
YoiTi NaKaTa (cPf: ***.151.162-**), Prefeito à época, de que no dia 
14.06.2022, às 08h30min, o Plenário deste Tribunal julgará na Sessão o 
Processo nº. 507517/2014, que trata da Tomada de contas instaurada 
na PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo doMiNGoS do caPiM, referente ao 
convênio SUSiPE nº 004/2010, tendo como relator o Excelentíssimo con-
selheiro cipriano Sabino de oliveira Junior.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
https://www.tce.pa.gov.br/sustentacaooral/conta/autenticacao?returnUr-
l=%2fsustentacaooral%2f
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 06 de junho de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral

Protocolo: 809920
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..

MiNistÉrio PÚBLico
.

..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Nº do termo aditivo: 01
Nº do contrato: 19/2021
objeto do contrato: Prestação de Serviços de acesso à internet, por meio 
de link dedicado
Valor do contrato: r$ 17.192,35 (dezessete mil, cento e noventa e dois 
reais e trinta e cinco centavos)
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico nº 11/2021/MPc-Pa
Partes: Ministério Público de contas do Estado do Pará e claro S/a, cNPJ 
nº 40.432.544/0001-47.
Objeto e Justificativa do Aditamento: prorrogação de vigência.
dotação orçamentária: Programa de Trabalho: 01.032.1493.8752.0000; 
Natureza da despesa: 33.90.40.00; fonte de recurso/ origem do recurso 
Estadual: 0101000000
ordenador responsável: dr. Patrick Bezerra Mesquita

Protocolo: 809816
.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 07/2022/MPc/Pa
Processo n.º 2022/702861
com fundamento no artigo 25, inciso ii, da lei federal n° 8.666/93, que 
está em consonância com o Parecer nº 79/2022, exarado pela assessoria 
Jurídica do MPc/Pa em 06/06/2022, resta inexigível a licitação para rea-
lização de despesa com inscrição de servidores do Ministério Público de 
contas do Estado do Pará, no 9º contratos Week – Semana Nacional de 
Estudos avançados em contratos administrativos, a ser realizado no perí-
odo de 06/06/2022 a 10/06/2022, de forma online.
a despesa, no valor total de r$ 15.540,00 (quinze mil, quinhentos e qua-
renta reais), corresponde a 06 (seis) inscrições. a Nota de Empenho de-
verá ser emitida em favor da empresa iNSTiTUTo NEGÓcioS PÚBlicoS 
do BraSil ESTUdoS E PESQUiSaS Na adMiNiSTraÇÃo PÚBlica lTda, 
inscrita no cNPJ 10.498.974/0002-81, estabelecida à avenida José Ma-
ria de Brito nº 1707, Jardim das Nações, foz do iguaçu-Pr, cEP 85.864-
320, à conta da seguinte dotação orçamentária: Programa de Trabalho: 
01.032.1493.8748.0000; Natureza da despesa: 33.90.39.00; fonte de 
recurso/origem do recurso Estadual: 0101000000.
Belém/Pa, 06 de junho de 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
Procurador-Geral de contas do Estado do Pará

Protocolo: 809929
.

FÉrias
.

Portaria N° 256/2022/MPc/Pa
o Secretário do Ministério Público de contas do Estado, no uso das atribuições 
delegadas pela PorTaria Nº 118/2022-MPc/Pa, de 29/03/2022,
coNSidEraNdo o requerimento de férias da servidora Bárbara Pinheiro 
amanajás, datado de 02/06/2022 (Protocolo PaE nº 2022/689383) e os 
termos da resolução nº 010/2020-MPc/Pa-colégio, de 21/08/2020,
rESolVE:
art. 1º conceder à servidora BárBara PiNHEiro aMaNaJáS, ocupante de 
cargo efetivo analista Ministerial – Especialidade controle Externo, matrí-
cula nº 200259, 19 (dezenove) dias das férias relativas ao período aquisi-
tivo de 26/03/2021 a 25/03/2022, para o período de 03/10 a 21/10/2022.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém-Pa, 06 de junho de 2022.
caio aNdErSoN da SilVa daNTaS
Secretário do MPc/Pa

Protocolo: 809886
Portaria N° 255/2022/MPc/Pa
o Secretário do Ministério Público de contas do Estado, no uso das atribuições 
delegadas pela PorTaria Nº 118/2022-MPc/Pa, de 29/03/2022,
coNSidEraNdo o requerimento de férias do servidor laércio dias franco 
Neto, datado de 01/06/2022 (Protocolo PaE nº 2022/684129) e os termos 
da resolução nº 010/2020-MPc/Pa-colégio, de 21/08/2020,
rESolVE:
art. 1º conceder ao servidor laÉrcio diaS fraNco NETo, ocupante 
de cargo efetivo analista Ministerial – Especialidade controle Externo, 
exercendo o cargo em comissão de assessor da Procuradoria, matrícu-
la nº 200248, 15 (quinze) dias das férias relativas ao período aquisitivo 
09/03/2020 a 08/03/2021, para o período de 20/06 a 05/07/2022.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém-Pa, 06 de junho de 2022.
caio aNdErSoN da SilVa daNTaS
Secretário do MPc/Pa

Protocolo: 809889

Portaria N° 254/2022/MPc/Pa
o Secretário do Ministério Público de contas do Estado, no uso das
atribuições delegadas pela PorTaria Nº 118/2022-MPc/Pa, de 
29/03/2022,
coNSidEraNdo o requerimento de férias do servidor Bruno antony dantas 
de Veiga cabral, datado de 02/06/2022 (Protocolo PaE nº 2022/690045), 
e os termos da resolução nº 010/2020-MPc/Pa-colégio, de 21/08/2020;
r E S o l V E:
art. 1º conceder ao servidor BrUNo aNToNY daNTaS dE VEiGa ca-
Bral, ocupante do cargo em comissão de chefe de Gabinete, matrícula 
nº 200241, 15 (quinze) dias das férias relativas ao período aquisitivo de 
07/02/2020 a 06/02/2021, para o período de 24/10 a 07/11/2022.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém-Pa, 06 de junho de 2022.
caio aNdErSoN da SilVa daNTaS
SEcrETário do MPc/Pa

Protocolo: 809881
Portaria N° 259/2022/MPc/Pa
o Secretário do Ministério Público de contas do Estado, no uso das
atribuições delegadas pela PorTaria Nº 118/2022-MPc/Pa, de 
29/03/2022,
coNSidEraNdo o requerimento de férias da servidora larissa Pandoja 
da Silva Pereira, datado de 06/06/2022 (Protocolo PaE nº 2022/706480), 
e os termos da resolução nº 010/2020-MPc/Pa-colégio, de 21/08/2020;
r E S o l V E:
art. 1º conceder à servidora lariSSa PaNdoJa da SilVa PErEira, ocu-
pante do cargo efetivo de analista Ministerial – Especialidade ciências 
contábeis, matrícula nº 200253, 15 (quinze) dias das férias relativas ao 
período aquisitivo de 01/04/2020 a 31/03/2021, para o período de 20/06 
a 04/07/2022.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém-Pa, 06 de junho de 2022.
caio aNdErSoN da SilVa daNTaS
SEcrETário do MPc/Pa

Protocolo: 809872
Portaria N° 257/2022/MPc/Pa
o Secretário do Ministério Público de contas do Estado, no uso das
atribuições delegadas pela PorTaria Nº 118/2022-MPc/Pa, de 29/03/2022,
coNSidEraNdo o requerimento de férias do servidor david Borges reis e 
Silva, datado de 02/06/2022 (Protocolo PaE nº 2022/692418), e os termos 
da resolução nº 010/2020-MPc/Pa-colégio, de 21/08/2020;
r E S o l V E:
art. 1º conceder ao servidor daVid BorGES rEiS E SilVa, ocupante do 
cargo efetivo analista Ministerial – Especialidade Tecnologia da informação, 
matrícula nº 200269, 30 (trinta) dias das férias relativas ao período aqui-
sitivo 14/09/2021 a 13/09/2022, para o período de 03/10 a 02/11/2022.
art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém-Pa, 06 de junho de 2022.
caio aNdErSoN da SilVa daNTaS
SEcrETário do MPc/Pa

Protocolo: 809876

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N° 258/2022/MPc/Pa
o Procurador-Geral do Ministério Público de contas do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 137, da lei Estadual n. 5.810, de 
24/01/1994, que estabelece a Gratificação por Regime Especial de Traba-
lho no âmbito do regime Jurídico Único dos Servidores Públicos civis da 
administração direta, das autarquias e fundações Públicas do Estado do 
Pará, e o disposto na resolução n. 04/2022 – MPc/Pa – colégio;
coNSidEraNdo o teor do Memorando n. 010/2022 – GaB 4 – MPc/Pa 
(Processo PaE nº 2022/636770);
coNSidEraNdo o despacho do departamento de finanças e orçamen-
to informando que o órgão possui recursos orçamentário-financeiros su-
ficientes para suportar o impacto mensal na folha de pagamento com a 
concessão de Gratificação Especial de Trabalho, na modalidade Dedicação 
Exclusiva, a partir do mês de junho/2022;;
CONSIDERANDO, por fim, a Declaração de dedicação Exclusiva, na qual 
o servidor firma o compromisso de não exercer qualquer outra atividade 
remunerada, seja ela de natureza pública ou privada, comprometendo-
se com disponibilidade exclusiva às funções perante o Ministério Público 
de Contas do Estado, excetuada a possibilidade de figurar como sócio ou 
acionista de empresas privadas, desde que não praticada a administração 
ou a gerência da entidade;
rESolVE:
i – aTriBUir, ao servidor efetivo lUaN cHaVES SoBriNHo, regime de 
Dedicação Exclusiva com gratificação de 100% (cem por cento) do venci-
mento referente ao seu cargo até ulterior deliberação.
ii - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 01/06/2022.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, aos 06 de junho de 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 809866
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adMissÃo de serVidor
.

eXtrato de terMo aditiVo
Núm. do termo aditivo: 1º.
Núm. do contrato: 054/2022-MP/Pa.
Partes: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará e a empresa PlaNa 
coNSTrUÇÕES coMÉrcio E rEPrESENTaÇÃo lTda – EPP.
Objeto e Justificativa do Aditamento: Serviços complementares para o 
imóvel sede do MPPa no município de altamira/Pa, decorreu do resultado 
do convite nº 004/2022-MP/Pa - repetição do convite nº 002/2022-MP/Pa. 
alteração das cláusulas Quarta, Sétima e décima Quinta do instrumento 
original, as quais versam acerca do Valor do coNTraTo, doS PraZoS e 
doS acrÉSciMoS, SUPrESSÕES E dEMaiS alTEraÇÕES, respectivamen-
te, nos termos do art. 65, i, “a”, “b” e §1º da lei nº 8.666/93.
data de assinatura: 06/06/2022.
Vigência do Aditamento: 07/06/2022 a 08/10/2022.
dotação orçamentária:
atividades: 12101.03.091.1494.8758 – Promoção e defesa dos direitos 
constitucionais.
Elementos de despesa: 4490-51 – obras e instalações.
fonte: 0101 – recursos ordinários
ordenador responsável: cÉSar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior.

Protocolo: 809977

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
Núm. do contrato: 072/2022-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa daNiEl MoNTEi-
ro dE liMa 76750639291.
objeto: aquisição de cordão para crachá.
data de assinatura: 06/06/2022.
Vigência do contrato: 07/06/2022 a 07/09/2022.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.122.1494.8760
Elemento de despesa: 339030
fonte: 0101 e 0301
foro: Justiça Estadual do Pará, comarca de Belém
ordenador responsável: dr. cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior, 
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 809645
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 7º
Núm. do contrato: 132/2017-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa SErVicEliNE 
coMÉrcio E SErViÇoS ESPEcialiZadoS lTda-ME.
objeto do contrato: contratação de pessoa jurídica para prestação de ser-
viços de recepcionista nas dependências do Ministério Público do Estado 
do Pará, no município de Monte alegre – Pólo Baixo amazonas (lote Xii).
Justificativa do Aditamento: Reequilíbrio econômico-financeiro dos valores 
constantes na cláusula Quarta do contrato nº 132/2017-MP/Pa.
data de assinatura: 06/06/2022
Valor repactuado:
 

ct 132/2017 – Monte alegre
recepcionista - 1 unidade

a partir de 
28/04/2020

(3 dias)

Maio 
(2020)

Junho 
(2020)

Julho 
(2020)

agosto 
(2020)

setembro 
(2020)

outubro 
(2020)

Novembro 
(2020)

dezembro 
(2020)

r$ 320,81 r$ 
3.208,07

r$ 
3.208,07

r$ 
3.232,77

r$ 
3.232,77

r$ 
3.232,77

r$ 
3.232,77 r$ 3.232,77 r$ 3.232,77

 
Total período (2020)  r$ 26.133,57

dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758. Elemento de des-
pesa: 3390-37. Elemento de despesa: 3390-92. fonte: 0101. fonte: 0301.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor Geral de Justiça.

Protocolo: 809662
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 8º
Núm. do contrato: 132/2017-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa SErVicEliNE 
coMÉrcio E SErViÇoS ESPEcialiZadoS lTda-ME.

objeto do contrato: contratação de pessoa jurídica para prestação de ser-
viços de recepcionista nas dependências do Ministério Público do Estado 
do Pará, no município de Monte alegre – Pólo Baixo amazonas (lote Xii).
Justificativa do Aditamento: Reequilíbrio econômico-financeiro dos valores 
constantes na cláusula Quarta do contrato nº 132/2017-MP/Pa.
data de assinatura: 06/06/2022
Valor repactuado:

ct 132/2017 – MoNte aLeGre
recePcioNista – 1 UNidade

5ª rePactUaÇÃo
a partir de 10/10/2021 Novembro (2021) dezembro (2021)

r$ 2.394,88 r$ 3.421,26 r$ 3.421,26

dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758. Elemento de des-
pesa: 3390-37. Elemento de despesa: 3390-92. fonte: 0101. fonte: 0301.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor Geral de Justiça.

Protocolo: 809669
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 1º
Núm. do contrato: 041/2021-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa WiN TiME TElE-
coM lTda.
objeto do contrato: prestação de serviço de acesso à internet para a Pro-
motoria de Justiça de Parauapebas/Pa.
Justificativa do Aditamento: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato 
por mais 12 (doze) meses, nos termos do art. 57, iV, da lei federal nº 
8.666/93 c/c cláusula Nona, item 9.1. do contrato em apreço.
data de assinatura: 06/06/2022.
Vigência do aditamento: 26/06/2022 a 25/06/2023.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758. Elemento de 
despesa: 3390-40. fonte: 0101.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor Geral de Justiça.

Protocolo: 809687
eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 3º
Núm. do contrato: 095/2019-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa rEdE dE iNfor-
MaTica lTda.
Objeto e Justificativa do Aditamento: Licença de uso do sistema de Gestão 
de Pessoas que integra folha de pagamento, ponto eletrônico, cadastro e 
acompanhamento funcional, plano de cargos, carreiras e remuneração e 
suporte técnico mensal . Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 
(doze) meses, nos termos no art. 57, iV, da lei nº 8.666/1993 e cláusula 
Nona, item 9.1, do contrato.
data de assinatura: 06/06/2022
Vigência do aditamento: 19/07/2022 a 18/07/2023.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.122.1494.8760.
Elemento de despesa: 3390-40.
fonte: 0101 e 0301.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 809793

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Modalidade: Pregão eletrônico nº 020/2022-MP/Pa
Número do Processo: nº 113426/2022
objeto: Prestação de serviços de locação de Multifuncionais Monocromá-
ticas, Policromáticas e Plotter a0, para impressões, cópias e digitalizações 
de documentos, através de franquia e excedentes de impressão. Suporte 
técnico para realização da manutenção e assistência técnica on-site para os 
equipamentos supracitados, com peças e mão de obra técnica, serviços de 
gerenciamento dos equipamentos e seus ativos, software de bilhetagem, 
treinamento aos usuários e consumíveis, exceto papel, conforme condi-
ções, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
regime de Execução: indireta
Tipo de licitação: Menor Preço por grupo
Modo de disputa: aberto
Entrega do Edital: No site www.comprasgovernamentais.gov.br e no Portal 
da Transparência no site www.mppa.mp.br
observação: UaSG - 925980.
responsável pelo certame: rafael rodrigues de Souza
local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br.
data da abertura: 22/06/2022
Hora da abertura: 9:00h (NoVE HoraS) – Horário dE BraSÍlia
orçamento:
claSSificaÇÃo: 12101.03.122.1494.8760 - Governança e Gestão
ElEMENTo: 339040 – Serviços de Tecnologia da informação e comunicação
foNTE: 0101 – recursos ordinários
ordenador responsável: dr cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior – PGJ

Protocolo: 809878
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aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

resULtado de LicitaÇÃo
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado comunica aos interessados do resultado 
da Fase de Classificação e Julgamento das Propostas Financeiras e habilitação 
do Pregão Eletrônico nº. 012/2022-MP/Pa, empreitada por preço global por 
item, no tipo menor preço, que tem como objeto a contratação serviços de 
locação de veículo automotor terrestre blindado, sem motorista.
 - À vista da habilitação, foi declarada vencedora a empresa com o seguinte valor:
- cNPJ 02.491.558/0001-42 - UNidaS VEicUloS ESPEciaiS S.a - ToTal 
forNEcEdor r$ 105.000,00
item 01 - Valor Total r$ 105.000,0000
Valor Total do certame: r$ 105.000,00
Belém (Pa), 06 de junho de 2022
andréa Mara ciccio
Pregoeira MPE/Pa

Protocolo: 809779
..

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

toMada de preÇos Nº. 002/2022-MP/Pa
oBJETo: reforma e adequação do prédio sede das Promotorias de Justiça 
no município de Santarém/Pa.
adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
  Tendo em vista o que consta do Processo nº 112327/2022 (GEdoc), 
o qual ensejou a Tomada de Preços nº. 002/2022-MP/Pa e, diante 
do julgamento da comissão Permanente de licitação designada pela 
PorTaria Nº 1273/2022-MP/PGJ, adjudico e homologo, conforme art. 43, 
Vi, da lei nº 8.666/93, o objeto licitado a favor da empresa abaixo, para 
todos os efeitos legais: 

oBJeto 1ª cLassiFicada VaLor GLoBaL
reforma e adequação do prédio sede das 
Promotorias de Justiça no município de 

Santarém/Pa
iGf coNSTrUÇÕES E SErViÇoS EirEli EPP r$1.042.308,56

Encaminhe-se os autos à atividade de licitações para as providências pertinentes.
Belém, 06 de junho de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior
Procurador Geral de Justiça

Protocolo: 809825

.

.

aPostiLaMeNto
.

eXtrato de aPostiLaMeNto
Núm. do contrato: 027/2013-MP/Pa
Núm. da apostila: 006
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa TaliaN coMÉr-
cio dE coSMÉTicoS lTda.
objeto do contrato: locação de imóvel, tipo galpão, situado na Travessa Bre-
ves, nº 320 a, cidade Velha, cEP: 66023-150, Belém/Pa, que será utilizado 
como depósito para acondicionamento de móveis, materiais de manutenção 
predial, equipamentos de informática, e outros bens permanentes.
Justificativa do Apostilamento: Retificação na Cláusula Segunda do 10º Termo 
aditivo ao contrato nº 027/2013 - MPPa, assinado em 13/05/2022 e publicado 
no Diário Oficial do Estado do Pará em 18/05/2022, conforme a seguir: Onde 
se lê: “fica prorrogado o prazo de vigência do contrato original por mais 12 
(doze) meses, a contar de 26/06/2022, nos termos no art. 62, §3º, i, da lei 
n.º 8.666/1993, e também na lei n.º 8.625/1991 (lei do inquilinato).” leia-
se: “fica prorrogado o prazo de vigência do contrato original por mais 12 
(doze) meses, a contar de 25/06/2022, nos termos no art. 62, §3º, i, da lei 
n.º 8.666/1993, e também na lei n.º 8.625/1991 (lei do inquilinato).”
data de assinatura: 06/06/2022.
Vigência: 25/06/2022 a 24/06/2023.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 809805
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 2971/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria Nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a HaMilToN SilVa do NaSciMENTo, oficial 
dE SErVicoS aUXiliarES, Matrícula n.º 999.1527, lotado na Promotoria 
de Justiça de itaituba, a importância de r$ 900,00 (novecentos reais), 
para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 
1º/6 até 30/6/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-36 - o.S. Terceiros - P. física - r$ 900,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 30/6/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 06 de junho de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro

Portaria Nº 2972/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria Nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a MarlY PaiXÃo alEiXo doS rEiS, aUXiliar 
dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n° 999.1378, lotada na Promotoria de Jus-
tiça de inhangapi, a importância de r$ 1.680,00 (hum  mil, seiscentos e 
oitenta reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período 
de aplicação 1º/6 até 30/6/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-36 - o.S. Terceiros - P. física - r$ 1.680,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 30/6/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 06 de junho de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 2973/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria Nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a KEllEN criSTiNa alVES dE SoUZa BarrEi-
roS, aUXiliar dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.2863, lotada na 
Promotoria de Justiça almeirim, a importância de r$ 400,00 (quatrocentos 
reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de apli-
cação 31/5 até 30/7/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-30 - Material de consumo - r$ 400,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 06 de junho de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 2974/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria Nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a JUScEliNo fErNaNdo GalUcio GoMES, aU-
Xiliar dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.1831, lotado na Promotoria 
de Justiça de Bujaru, a importância de r$ 560,00 (quinhentos e sessenta 
reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de apli-
cação 1º/6 até 30/6/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-36 - o.S. Terceiros - P. física - r$ 560,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 30/6/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 06 de junho de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 2975/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria Nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a JoSÉ PaiXÃo BoTElHo JÚNior, aUXiliar dE 
adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.° 999.3043, lotado na Promotoria de Justiça 
de ipixuna do Pará, a importância de r$ 1.320,00 (hum mil, trezentos e 
vinte reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de 
aplicação 1º/6 até 30/6/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais
foNTE dE rEcUrSoS 0101000000
NaTUrEZa da dESPESa
3390-36 - o.S. Terceiros - P. física - r$ 1.320,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 30/6/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 06 de junho de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro

Protocolo: 810090
.

oUtras MatÉrias
.

extrato da Portaria n.º 007/2022/3ªPJcrimMab
a 3ª 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° 001954-930/2022 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 007/2022/3ªPJcrimMab
Envolvido: delegacias de Polícia
assunto: acompanhar e averiguar os inquéritos Policiais que encontrassem 
em aberto.
francisca Paula Morais da Gama- Promotora de Justiça.

Protocolo: 809778
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Portaria Nº 0372/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
r E S o l V E:
aUToriZar o gozo de férias de servidores do Ministério Público do Estado 
do Pará, conforme quadro:

ProtocoLo NoMe eXercÍcio Nº de 
dias PerÍodo

127236/2022 aNdrE lUiZ doS SaNToS aNcHiETa 2021/2022 18 20/6 a 07/07/2022

109857/2020 claUdia TEiXEira Sa aYaN 2019/2020 28 12/06 a 
09/07/2020

3486/2020 GiSEllE NoroNHa dE PiNHo 2017/2018 13 20/07 a 
01/08/2020

10849/2020 Maria da Gloria VicENTE NaSciMENTo 
araUJo 2019/2020 30 15/07 a 

13/08/2020
38967/2019 PEdro dE oliVEira carValHo 2018/2019 16 07 a 22/11/2019

127191/2022 roSilENE coSTa MiraNda 2021/2022 30 11/07 a 
09/08/2022

 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 BElÉM, 06 de junho de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 809785
Portaria Nº 0373/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, 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 aNte-
rior NoVo PerÍodo

10871/2020 adrEa NaYara GoNcalVES SaMPaio 2018/2019 01 a 30/04/2019 06/04 a 
05/05/2020

124277/2022 adriaNa MoraES fErrEira 2021/2022 03/10 a 01/11/2022 12/09 a 
11/10/2022

109745/2020 BrUNo liMa dE frEiTaS 2018/2019 18/05 a 08/06/2020 03 a 24/11/2020

112827/2020 claUdia TEiXEira Sa aYaN 2019/2020 12/06 a 09/07/2020 08/09 a 
05/10/2020

114553/2020 GiSEllE NoroNHa dE PiNHo 2017/2018 20/07 a 01/08/2020 27/07 a 
08/08/2020

127065/2022 JaKEliNE da SilVa MoNTEiro 2021/2022 06/06 a 05/07/2022 18/07 a 
16/08/2022

127176/2022 JoSE criSTiaNo dE oliVEira 2020/2021 20/06 a 19/07/2022 27/06 a 
26/07/2022

122284/2022 lUciaNa Maria MalcHEr MEira 
NEVES 2021/2022 04/07 a 02/08/2022 11/07 a 

09/08/2022

 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 BElÉM, 06 de junho de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 809786
eXtrato de Portaria
o Ministério Público, através da 2ª Promotoria de Justiça de direitos cons-
titucionais fundamentais, defesa do Patrimônio Público e da Moralidade 
administrativa de ananindeua, rESolVE, na forma do art. 8º, inciso ii, 
da resolução nº 174/2017, do conselho Nacional do Ministério Público - 
cNMP, iNSTaUrar o presente ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo (Pa), 
autuado sob o número nº 000074-200/2018, 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 20/2022-MP/2ªPJdc
Procedimento administrativo nº 000074-200/2018
Objeto: Instauração do presente Procedimento Administrativo a fim de fis-
calizar e acompanhar, e apurar 22 (vinte e dois) casos confirmados de 
leptospirose no município de ananindeua, no ano de 2018, conforme ofício 
n. 258/2018/GAB/SESPA, de 08 de fevereiro de 2018, a fim de verificar as 
providências que foram tomadas pelos órgãos de saúde pública.
ananindeua/Pa, 17 de maio de 2022.
Júlio césar Sousa costa - Promotor de Justiça

Protocolo: 809787
eXtrato de PUBLicaÇÃo do ProcediMeNto PreParatÓrio Nº 
002019-382/2018
a ProMoTora dE JUSTiÇa do 3º carGo da ProMoToria dE JUSTiÇa dE 
coNcEiÇÃo do araGUaia, dra. crEMilda aQUiNo da coSTa, torna pú-
blica a instauração do ProcEdiMENTo PrEParaTÓrio nº 002019-382/2018, 
que se encontra à disposição na sede da 3ª Promotoria de Justiça de con-
ceição do araguaia, localizada na avenida Marechal rondon, nº 90, centro, 
cEP 68.540-000, e-mail 3pjconceicaodoaraguaia@mppa.mp.br , telefone/
Whatsapp (94) 99116-4187. Portaria de instauração nº 010/2022-MPPa/3ª 
PJca. data da instauração: 26/05/2022. objeto: apuração preliminar de fato 

que enseja a tutela de interesses difusos de consumidores, com identificação 
completa dos eventuais investigados, consistente na averiguação do suposto 
funcionamento clandestino de inúmeros depósitos de gás no Município de 
conceição do araguaia, objeto da Notícia de fato nº 002019-382/2018. Pro-
motora de Justiça: crEMilda aQUiNo da coSTa

Protocolo: 809791
extrato da Portaria Nº 09/2022/MP/2ª PJca
o 2º Promotor de Justiça de conceição do araguaia/Pa, no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 54, inciso i, da lei nº 
57/06 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará), em conso-
nância com o art. 13 e ss, da resolução nº 174/2017 – cNM, art. 127 e ss 
c/c art. 225, todos da carta republicana e ainda, torna público a instau-
ração de Procedimento Preparatório tombado pela portaria em epígrafe.
assunto: Possível prática de dano ambiental em área de especial preservação 
às margens do rio araguaia, acentuada na extensão da avenida Brasília, Bair-
ro Vila do Peixe, na cidade de conceição do araguaia, além da necessidade de 
identificação de outras pessoas envolvidas e o respectivo objeto.
alfrEdo MarTiNS dE aMoriM – ProMoTor dE JUSTiÇa.

Protocolo: 809782
Portaria Nº 0371/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, 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 servidor do Ministé-
rio Público do Estado do Pará, conforme quadro:

ProtocoLo NoMe eXercÍcio PerÍodo a coNtar de dias
restaNtes

109857/2020 claUdia TEiXEira Sa aYaN 2019/2020 11/05 a 
09/06/2020 13/05/2020 28

 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 BElÉM, 06 de junho de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 809789
eXtrato da Portaria Nº 039/2022-MP/PJo
a Promotoria de Justiça de Óbidos/Pa, com fulcro no artigo 54, Vi, e §3º 
da lei complementar nº 057/2006 e no artigo 4º, Vi, da resolução nº 
23-cNMP, de 17/09/2007, torna pública a conversão da Notícia de fato 
em Procedimento administrativo nº 000981-178/2021 que se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de Óbidos, situada na Praça Barão do 
rio Branco, s/n, centro, cEP 68250-000, Óbidos/Pa.
PorTaria Nº 039/2022-MP/PJo
requerida: SEMdES – Secretaria Municipal de desenvolvimento Social
Assunto: Acompanhar e fiscalizar a SEMDES – Secretaria Municipal de As-
sistência Social – de Óbidos, no auxílio e execução de programas em prol 
do adolescente de iniciais J. a. S., o qual encontra-se me situação de vul-
nerabilidade social e psicológica.
Promotor de Justiça: osvaldino lima de Sousa

Protocolo: 809691
eXtrato da Portaria Nº 041/2022-MP/PJo
a Promotoria de Justiça de Óbidos/Pa, com fulcro no artigo 54, Vi, e §3º 
da lei complementar nº 057/2006 e no artigo 4º, Vi, da resolução nº 
23-cNMP, de 17/09/2007, torna pública a conversão da Notícia de fato 
em Procedimento administrativo nº 000197-178/2021 que se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de Óbidos, situada na Praça Barão do 
rio Branco, s/n, centro, cEP 68250-000, Óbidos/Pa.
PorTaria Nº 041/2022-MP/PJo
requerida: SEMa – Secretaria Municipal de Meio ambiente de Óbidos
Assunto: Acompanhar e fiscalizar a Secretaria Municipal do Meio Ambien-
te- SEMa no acompanhamento do cumprimento das limitações de pesca 
impostas no período de defeso na região do lago grande.
Promotor de Justiça: osvaldino lima de Sousa

Protocolo: 809710
eXtrato da Portaria Nº 040/2022-MP/PJo
a Promotoria de Justiça de Óbidos/Pa, com fulcro no artigo 54, Vi, e §3º 
da lei complementar nº 057/2006 e no artigo 4º, Vi, da resolução nº 
23-cNMP, de 17/09/2007, torna pública a conversão da Notícia de fato 
em Procedimento administrativo nº 001269-178/2021 que se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de Óbidos, situada na Praça Barão do 
rio Branco, s/n, centro, cEP 68250-000, Óbidos/Pa.
PorTaria Nº 040/2022-MP/PJo
requerida: SEMa – Secretaria Municipal de Meio ambiente de Óbidos
Assunto: Acompanhar e fiscalizar a investigação pela Secretaria Municipal do 
Meio ambiente- SEMa a respeito da denúncia de dano ambiental na comuni-
dade do flexal, consistente em destruir vegetação nativa e provocar incêndio 
nessa vegetação, conduta que ocasionou a morte de vários animais.
Promotor de Justiça: osvaldino lima de Sousa

Protocolo: 809700
eXtrato da Portaria Nº 038/2022-MP/PJo
a Promotoria de Justiça de Óbidos/Pa, com fulcro no artigo 54, Vi, e §3º 
da lei complementar nº 057/2006 e no artigo 4º, Vi, da resolução nº 
23-cNMP, de 17/09/2007, torna pública a conversão da Notícia de fato 
em Procedimento administrativo nº 001089-178/2021 que se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de Óbidos, situada na Praça Barão do 
rio Branco, s/n, centro, cEP 68250-000, Óbidos/Pa.
PorTaria Nº 038/2022-MP/PJo
requerida: dEPol – Polícia civil de Óbidos
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Assunto: Acompanhar e fiscalizar a investigação pela Polícia Civil de de-
núncia de prática de crime de estelionato praticado, em tese, por renner 
Kariana andrade do amaral, contra raimunda ferreira de almeida.
Promotor de Justiça: osvaldino lima de Sousa

Protocolo: 809677
editaL de arQUiVaMeNto Nº 001/2022-MP/PJa
interessados: raimundo Nonato Pereira chaves e Gabriela rocha,
a Promotoria de Justiça de aveiro, por intermédio do Promotor de Justiça 
que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em atenção ao 
disposto no, art.13,§2º da resolução nº 007/2019-cPJ, vem por meio deste 
edital, cientificar os interessados RAIMUNDO NONATO PEREIRA CHAVES e 
GaBriEla rocHa, acerca do arquivamento do Procedimento Preparatório 
SiMP nº 000199-052/2021 nos termos do art. 10, §1º da resolução nº 
23/2007 do cNJ c/c art. 16 da resolução 07/2019-cPJ.
itaituba 31 de maio de 2022.
iTalo coSTa diaS
Promotor de Justiça Titular da 3ª PJ de itaituba,
respondendo pela PJ de aveiro.

Protocolo: 809773
eXtrato de PUBLicaÇÃo do ProcediMeNto PreParatÓrio 
Nº 000022-382/2020
a ProMoTora dE JUSTiÇa do 3º carGo da ProMoToria dE JUSTiÇa dE 
coNcEiÇÃo do araGUaia, dra. crEMilda aQUiNo da coSTa, torna pú-
blica a instauração do ProcEdiMENTo PrEParaTÓrio nº 000022-382/2020, 
que se encontra à disposição na sede da 3ª Promotoria de Justiça de concei-
ção do araguaia, localizada na avenida Marechal rondon, nº 90, centro, cEP 
68.540-000, e-mail 3pjconceicaodoaraguaia@mppa.mp.br , telefone/What-
sapp (94) 99116-4187. Portaria de instauração nº 011/2022-MPPa/3ª PJca. 
data da instauração: 27/05/2022. objeto: apuração preliminar de eventual 
apropriação irregular do valor de diárias pelos servidores Marco Pereira da 
Silva, Lucilene Alves da Silva e outro não identificado, no exercício de 2019, 
no município de floresta do araguaia, objeto da Notícia de fato nº 000022-
382/2020. Promotora de Justiça: crEMilda aQUiNo da coSTa

Protocolo: 809767
eXtrato da Portaria Nº 046/2022-MP/PJo
a Promotoria de Justiça de Óbidos/Pa, com fulcro no artigo 54, Vi, e §3º 
da lei complementar nº 057/2006 e no artigo 4º, Vi, da resolução nº 
23-cNMP, de 17/09/2007, torna pública a conversão da Notícia de fato 
em Procedimento administrativo nº 000859-178/2021 que se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de Óbidos, situada na Praça Barão do 
rio Branco, s/n, centro, cEP 68250-000, Óbidos/Pa.
PorTaria Nº 046/2022-MP/PJo
requerida: SEMdES – Secretaria Municipal de assistência Social
Assunto: Acompanhar e fiscalizar a SEMDES – Secretaria Municipal de As-
sistência Social – de Óbidos no auxílio e execução de programas em prol de 
M. V. B. S., o qual encontra-se em situação de vulnerabilidade.
Promotor de Justiça: osvaldino lima de Sousa

Protocolo: 809730
eXtrato da Portaria Nº 045/2022-MP/PJo
a Promotoria de Justiça de Óbidos/Pa, com fulcro no artigo 54, Vi, e §3º 
da lei complementar nº 057/2006 e no artigo 4º, Vi, da resolução nº 
23-cNMP, de 17/09/2007, torna pública a conversão da Notícia de fato 
em Procedimento administrativo nº 000746-178/2021 que se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de Óbidos, situada na Praça Barão do 
rio Branco, s/n, centro, cEP 68250-000, Óbidos/Pa.
PorTaria Nº 045/2022-MP/PJo
requerida: SEMa – Secretaria Municipal de Meio ambiente de Óbidos
Assunto: Acompanhar e fiscalizar a Secretaria Municipal do Meio Ambien-
te- SEMa em relação à denúncia de desmatamento ilegal ocorrido na gleba 
Mamia, lote 123, ramal do canta Galo.
Promotor de Justiça: osvaldino lima de Sousa

Protocolo: 809727
eXtrato da Portaria Nº 044/2022-MP/PJo
a Promotoria de Justiça de Óbidos/Pa, com fulcro no artigo 54, Vi, e §3º 
da lei complementar nº 057/2006 e no artigo 4º, Vi, da resolução nº 
23-cNMP, de 17/09/2007, torna pública a conversão da Notícia de fato 
em Procedimento administrativo nº 000643-178/2020 que se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de Óbidos, situada na Praça Barão do 
rio Branco, s/n, centro, cEP 68250-000, Óbidos/Pa.
PorTaria Nº 044/2022-MP/PJo
requerida: SEMa – Secretaria Municipal de Meio ambiente de Óbidos
Assunto: Acompanhar e fiscalizar a Secretaria Municipal do Meio Ambiente- 
SEMa em relação à denúncia de que as calhas instaladas pelo Município de 
Óbidos para escoar a água da chuva são insuficientes, causando transtorno 
à senhora risete Nunes de oliveira.
Promotor de Justiça: osvaldino lima de Sousa

Protocolo: 809725
eXtrato da Portaria Nº 043/2022-MP/PJo
a Promotoria de Justiça de Óbidos/Pa, com fulcro no artigo 54, Vi, e §3º 
da lei complementar nº 057/2006 e no artigo 4º, Vi, da resolução nº 
23-cNMP, de 17/09/2007, torna pública a conversão da Notícia de fato 
em Procedimento administrativo nº 000157-178/2020 que se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de Óbidos, situada na Praça Barão do 
rio Branco, s/n, centro, cEP 68250-000, Óbidos/Pa.
PorTaria Nº 043/2022-MP/PJo
requerida: SEMa – Secretaria Municipal de Meio ambiente de Óbidos
Assunto: Acompanhar e fiscalizar a Secretaria Municipal do Meio Ambien-
te- SEMa em relação à denúncia de abandono do imóvel localizado na rua 
augusto correa, S/N, bairro Nova república, visto que a falta de manuten-
ção desse imóvel coloca em risco a saúde e segurança dos munícipes que 
residem próximo a este local.
Promotor de Justiça: osvaldino lima de Sousa

Protocolo: 809720

eXtrato de terMo de cooPeraÇÃo
terMo de cooPeraÇÃo Nº: 004/2022-MP/Pa
ParTES: Ministério Público do Estado do Pará e o MiNiSTÉrio PÚBlico do 
ESTado do rio GraNdE do NorTE.
oBJETo: cessão dos Softwares e ferramentas confúcio e do Ecossistema 
Perdigueiro, ambos criados pelo MPrN.
daTa da aSSiNaTUra: 06/06/2022.
ViGÊNcia: 06/06/2022 a 06/12/2024.
ordENador rESPoNSáVEl: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Pro-
curador-Geral de Justiça.

Protocolo: 809715
eXtrato da Portaria Nº 042/2022-MP/PJo
a Promotoria de Justiça de Óbidos/Pa, com fulcro no artigo 54, Vi, e §3º 
da lei complementar nº 057/2006 e no artigo 4º, Vi, da resolução nº 
23-cNMP, de 17/09/2007, torna pública a conversão da Notícia de fato 
em Procedimento administrativo nº 001053-178/2021 que se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de Óbidos, situada na Praça Barão do 
rio Branco, s/n, centro, cEP 68250-000, Óbidos/Pa.
PorTaria Nº 042/2022-MP/PJo
requerida: SEMa – Secretaria Municipal de Meio ambiente de Óbidos
Assunto: Acompanhar e fiscalizar a Secretaria Municipal do Meio Am-
biente- SEMa no acompanhamento dos danos ambientais causados pela 
empresa Parintins amazonas Transmissora de Energia S.a, cNPJ nº 
32.667.691/0001-78, na comunidade Santíssima Trindade, consistente em 
desmatamento e destruição de igarapé.
Promotor de Justiça: osvaldino lima de Sousa

Protocolo: 809716
eXtrato da Portaria Nº 037/2022-MP/PJo
a Promotoria de Justiça de Óbidos/Pa, com fulcro no artigo 54, Vi, e §3º 
da lei complementar nº 057/2006 e no artigo 4º, Vi, da resolução nº 
23-cNMP, de 17/09/2007, torna pública a conversão da Notícia de fato 
em Procedimento administrativo nº 000830-178/2021 que se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de Óbidos, situada na Praça Barão do 
rio Branco, s/n, centro, cEP 68250-000, Óbidos/Pa.
PorTaria Nº 037/2022-MP/PJo
requerida: francisco - escrivão.
Assunto: Acompanhar e fiscalizar a denúncia da prática de violações dos 
deveres funcionais praticada pelo escrivão da Polícia civil, o Sr. francisco.
Promotor de Justiça: osvaldino lima de Sousa

Protocolo: 809660
eXtrato da Portaria Nº 036/2022-MP/PJo
a Promotoria de Justiça de Óbidos/Pa, com fulcro no artigo 54, Vi, e §3º 
da lei complementar nº 057/2006 e no artigo 4º, Vi, da resolução nº 
23-cNMP, de 17/09/2007, torna pública a conversão da Notícia de fato 
em Procedimento administrativo nº 000412-178/2020 que se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de Óbidos, situada na Praça Barão do 
rio Branco, s/n, centro, cEP 68250-000, Óbidos/Pa.
PorTaria Nº 036/2022-MP/PJo
requerida: dEPol – delegacia de Polícia civil de Óbidos.
Assunto: Acompanhar e fiscalizar a investigação pela Polícia Civil da de-
núncia do furto de r$ 71.000,00 (setenta e um mil reais) ocorrido na 
cidade de Óbidos.
Promotor de Justiça: osvaldino lima de Sousa

Protocolo: 809637
eXtrato da Portaria Nº 035/2022-MP/PJo
a Promotoria de Justiça de Óbidos/Pa, com fulcro no artigo 54, Vi, e §3º 
da lei complementar nº 057/2006 e no artigo 4º, Vi, da resolução nº 
23-cNMP, de 17/09/2007, torna pública a conversão da Notícia de fato 
em Procedimento administrativo nº 000899-1782021 que se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de Óbidos, situada na Praça Barão do 
rio Branco, s/n, centro, cEP 68250-000, Óbidos/Pa.
PorTaria Nº 035/2022-MP/PJo
requerida: dEPol – delegacia de Polícia civil de Óbidos.
Assunto: Acompanhar e fiscalizar a investigação pela Polícia Civil da de-
núncia da prática do crime de ameaça contra o idoso Erivan Vieira Gomes.
Promotor de Justiça: osvaldino lima de Sousa

Protocolo: 809627
eXtrato da Portaria Nº 034/2022-MP/PJo
a Promotoria de Justiça de Óbidos/Pa, com fulcro no artigo 54, Vi, e §3º 
da lei complementar nº 057/2006 e no artigo 4º, Vi, da resolução nº 
23-cNMP, de 17/09/2007, torna pública a conversão da Notícia de fato 
em Procedimento administrativo nº 001447-178/2021 que se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de Óbidos, situada na Praça Barão do 
rio Branco, s/n, centro, cEP 68250-000, Óbidos/Pa.
PorTaria Nº 034/2022-MP/PJo
requerida: Secretaria Municipal de desenvolvimento Social de Óbidos- SEMdES
Assunto: Acompanhar e fiscalizar a Secretaria Municipal de Assistência So-
cial de Óbidos- SEMdES no acompanhamento da situação de vulnerabili-
dade das crianças: M. M. E., E. E. M., M. E. M. e H. S. M., e o exercício dos 
deveres do Poder familiar por parte da mãe.
Promotor de Justiça: osvaldino lima de Sousa

Protocolo: 809603
Portaria Nº 2965/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 56, iX, da lei complementar nº 057, de 
6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a Notícia de fato SiMP n.º 001411-039/2021,
r E S o l V E:
dElEGar poderes de Órgão de Execução a Promotora de Justiça aNa Ma-
ria MaGalHÃES dE carValHo, para atuar na supramencionada Notícia 
de fato podendo praticar todas as medidas necessárias e cabíveis a sua 
instrução, inclusive investigar, requisitar diligências, informações, exames, 
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perícias, documentos, expedir notificações e intimações, realizar audiên-
cias, oitivas para colheitas de informações e esclarecimentos, requerer e 
acompanhar buscas e apreensões desde que deferidas pelas autoridades 
judiciárias, oferecer denúncia, judicializar, se for o caso, com a propositura 
de ação pertinente, interpor e contrarrazoar recursos em todos os graus 
e instâncias jurídicas até a sua fase final, em tudo respeitados os direitos 
e garantias que assistem as partes envolvidas, conforme o previsto na 
legislação competente
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 06 de junho de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 810088
Portaria Nº 2966/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 56, iX, da lei complementar nº 057, de 
6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a Notícia de fato SiMP n.º 000730-039/2021,
r E S o l V E:
dElEGar poderes de Órgão de Execução a Promotora de Justiça aNa Ma-
ria MaGalHÃES dE carValHo, para atuar na supramencionada Notícia 
de fato podendo praticar todas as medidas necessárias e cabíveis a sua 
instrução, inclusive investigar, requisitar diligências, informações, exames, 
perícias, documentos, expedir notificações e intimações, realizar audiên-
cias, oitivas para colheitas de informações e esclarecimentos, requerer e 
acompanhar buscas e apreensões desde que deferidas pelas autoridades 
judiciárias, oferecer denúncia, judicializar, se for o caso, com a propositura 
de ação pertinente, interpor e contrarrazoar recursos em todos os graus 
e instâncias jurídicas até a sua fase final, em tudo respeitados os direitos 
e garantias que assistem as partes envolvidas, conforme o previsto na 
legislação competente
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 06 de junho de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 810079
Portaria Nº 2968/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 56, iX, da lei complementar nº 057, de 
6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a Notícia de fato SiMP n.º 000262-039/2022,
r E S o l V E:
dElEGar poderes de Órgão de Execução a Promotora de Justiça aNa Ma-
ria MaGalHÃES dE carValHo, para atuar na supramencionada Notícia 
de fato podendo praticar todas as medidas necessárias e cabíveis a sua 
instrução, inclusive investigar, requisitar diligências, informações, exames, 
perícias, documentos, expedir notificações e intimações, realizar audiên-
cias, oitivas para colheitas de informações e esclarecimentos, requerer e 
acompanhar buscas e apreensões desde que deferidas pelas autoridades 
judiciárias, oferecer denúncia, judicializar, se for o caso, com a propositura 
de ação pertinente, interpor e contrarrazoar recursos em todos os graus 
e instâncias jurídicas até a sua fase final, em tudo respeitados os direitos 
e garantias que assistem as partes envolvidas, conforme o previsto na 
legislação competente
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 06 de junho de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 810084
Portaria Nº 2969/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 56, iX, da lei complementar nº 057, de 
6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a Notícia de fato SiMP n.º 000261-039/2022,
r E S o l V E:
dElEGar poderes de Órgão de Execução a Promotora de Justiça aNa 
Maria MaGalHÃES dE carValHo, para atuar na supramencionada No-
tícia de fato podendo praticar todas as medidas necessárias e cabíveis 
a sua instrução, inclusive investigar, requisitar diligências, informações, 
exames, perícias, documentos, expedir notificações e intimações, reali-
zar audiências, oitivas para colheitas de informações e esclarecimentos, 
requerer e acompanhar buscas e apreensões desde que deferidas pelas 
autoridades judiciárias, oferecer denúncia, judicializar, se for o caso, 
com a propositura de ação pertinente, interpor e contrarrazoar recursos 
em todos os graus e instâncias jurídicas até a sua fase final, em tudo 
respeitados os direitos e garantias que assistem as partes envolvidas, 
conforme o previsto na legislação competente
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 06 de junho de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 810070
Portaria Nº 2967/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 56, iX, da lei complementar nº 057, de 
6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a Notícia de fato SiMP n.º 000089-039/2022

r E S o l V E:
dElEGar poderes de Órgão de Execução a Promotora de Justiça aNa Ma-
ria MaGalHÃES dE carValHo, para atuar na supramencionada Notícia 
de fato podendo praticar todas as medidas necessárias e cabíveis a sua 
instrução, inclusive investigar, requisitar diligências, informações, exames, 
perícias, documentos, expedir notificações e intimações, realizar audiên-
cias, oitivas para colheitas de informações e esclarecimentos, requerer e 
acompanhar buscas e apreensões desde que deferidas pelas autoridades 
judiciárias, oferecer denúncia, judicializar, se for o caso, com a propositura 
de ação pertinente, interpor e contrarrazoar recursos em todos os graus 
e instâncias jurídicas até a sua fase final, em tudo respeitados os direitos 
e garantias que assistem as partes envolvidas, conforme o previsto na 
legislação competente
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 06 de junho de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 810076
republicada por incorreção no d.o.e. de 24 de maio de 2022
Portaria Nº 0312/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria Nº 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo relacionados, licença por Motivo de 
doença em Pessoa da família, com fulcro nos artigos 85 a 87 da lei nº 
5.810/1994:
alcilEia lEal dE MacEdo - Período: 23/04/2022 a 04/05/2022 - GEdoc 
nº 120760/2022
BiaNca PaiVa dE oliVEira BENETTi - Período: 11/05/2022 - GEdoc nº 
121763/2022
EliaNE aSSiS dE alBUQUErQUE rUSSillo - Período: 09/05/2022 a 
13/05/2022 - GEdoc nº 121112/2022
fErNaNda liMa da cUNHa - Período: 29/04/2022 - GEdoc nº 
120038/2022
PaUlo SErGio BaSToS dE alMEida - Período: 02/05/2022 - GEdoc nº 
120069/2022
roSENia MEdEiroS NEVES - Período: 03/05/2022 - GEdoc nº 
120299/2022
SYlVia cHriSTiNa fErrEira laSSaNcE dE carValHo - Período: 
09/05/2022 a 19/05/2022 - GEdoc nº 121519/2022
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
Belém , 18 de maio de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0365/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria Nº 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo relacionados, licença por Motivo de 
doença em Pessoa da família, com fulcro nos artigos 85 a 87 da lei nº 
5.810/1994:
alYNE fUrTado fraZao - Período: 30/05/2022 - GEdoc nº 125262/2022
BrUNa falESi SaBiNo dE oliVEira - Período: 26/05/2022 a 27/05/2022 
- GEdoc nº 124624/2022
EdNa lUcia SoUZa dE Sa - Período: 16/05/2022 a 10/06/2022 - GEdoc 
nº 125687/2022
roSaNa PUrificacao dE MoraES cHaVES - Período: 30/05/2022 a 
10/06/2022 - GEdoc nº 125001/2022
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
Belém, 03 de junho de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0366/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria Nº 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo discriminados licença para tratamento de 
saúde, com fulcro nos artigos 81 a 84 da lei nº 5.810/1994:
acYliNa BEZErra KoUrY dE fiGUEirEdo - Período: 23/05/2022 a 
27/05/2022 - GEdoc nº 124745/2022
alEXaNdEr ricHard ViNSoN - Período: 31/05/2022 a 03/06/2022 - GE-
doc nº 125867/2022
alEXaNdrE BriTo cardiaS JUNior - Período: 30/05/2022 - GEdoc nº 
126481/2022
aliNE MiSUE fUKUSHiMa MUraKaMi - Período: 30/05/2022 - GEdoc nº 
125201/2022
aNa criSTiNa SaraiVa BENTES - Período: 30/05/2022 - GEdoc nº 
125239/2022
aNToNio carloS liMa MiraNda - Período: 17/05/2022 - GEdoc nº 
124944/2022
BENEdiTa Baia oliVEira - Período: 25/05/2022 a 27/05/2022 - GEdoc 
nº 124948/2022
BrUNo fiGUEirEdo PaNToJa dE MiraNda - Período: 24/05/2022 - GE-
doc nº 124699/2022
EVEllYN doS SaNToS rodriGUES do VallE - Período: 30/05/2022 a 
01/06/2022 - GEdoc nº 126171/2022
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GlaUcia MiraNda cHada - Período: 27/05/2022 - GEdoc nº 126332/2022
HENriQUE KlaUTaU dE MENdoNca - Período: 09/05/2022 a 13/05/2022 
- GEdoc nº 126301/2022
JoElMa cordEiro VaraNda cardoSo - Período: 30/05/2022 - GEdoc 
nº 125174/2022
JorGE lUiZ ESTEVES diaS - Período: 31/05 a 06/06/2022 - GEdoc nº 
125681/2022
JorGE PErEira SalES JUNior - Período: 02/05/2022 - GEdoc nº 
125064/2022
JoSE dE faTiMa fErrEira liMa - Período: 02/06/2022 a 03/06/2022 - 
GEdoc nº 126807/2022
JoSE TorrES BriTo cardoSo - Período: 30/05/2022 a 03/06/2022 - GE-
doc nº 126666/2022
JUlio cESar Bordalo loPES - Período: 30/05/2022 a 28/06/2022 - GE-
doc nº 125230/2022
KaZUMi SHiNoZaKi - Período: 31/05/2022 a 02/06/2022 - GEdoc nº 
126443/2022
lEila ViEira do ESPiriTo SaNTo - Período: 26/05/2022 - GEdoc nº 
125349/2022
MaNoEl alcaNTara da PaiXao - Período: 01/06/2022 a 03/06/2022 - 
GEdoc nº 126222/2022
MarcUS ViNiciUS SilVa cordEiro - Período: 25/05/2022 a 26/05/2022 
- GEdoc nº 124287/2022
Maria EdUarda diaS foNSEca - Período: 30/05/2022 a 31/05/2022 - 
GEdoc nº 125299/2022
MaUro cESar carValHo dE carValHo - Período: 19/05/2022 - GEdoc 
nº 125675/2022
NilMa ElaNE dE carValHo corrEa da SilVa - Período: 30/05/2022 - 
GEdoc nº 125226/2022
rodEricK dE SoUZa caNTUaria - Período: 31/05/2022 a 01/06/2022 - 
GEdoc nº 125952/2022
roNilSoN BaraTa dUarTE - Período: 20/05/2022 - GEdoc nº 125314/2022
roSiaNE ESTEVES doS SaNToS - Período: 29/05/2022 a 02/06/2022 - 
GEdoc nº 125479/2022
roSiVaNE dE SoUZa MENdES - Período: 30/05/2022 a 18/07/2022 - GE-
doc nº 125938/2022
SaNdra Socorro MoraES da coSTa - Período: 27/05/2022 - GEdoc 
nº 125742/2022
SaNdra Socorro MoraES da coSTa - Período: 31/05/2022 - GEdoc 
nº 126497/2022
ValMir PiNHEiro SaNTaNa - Período: 30/05/2022 a 28/06/2022 - GE-
doc nº 125186/2022
ZoENio NUNES Garcia - Período: 27/05/2022 - GEdoc nº 125684/2022
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
Belém, 03 de junho de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
republicada por incorreção no d.o.E. de 06 de junho de 2022
Portaria Nº 2875/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais, e considerando os termos dos requerimentos protocoli-
zados sob os n.ºs 5059/2021 e 9103/2021,
r E S o l V E:
i - EXoNErar, de acordo com o art. 60, i, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994, JUliaNa GÓES rocHa, do cargo de provimento em comissão 
de assessor Especializado, MP.cPcP-102.4, nomeada por meio de ato nº 
165/2020, datado de 29/10/2020, publicado no d.o.E. de 04/11/2020, a 
partir de 15/04/2021.
ii - TorNar SEM EfEiTo o ato nº 106/2021, datado de 14/04/2021, pu-
blicado no doE de 15/04/2021.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 02 de junho de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 2961/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais, e considerando os termos do expediente GEdoc n.º 
123406/2022,
r E S o l V E:
EXoNErar, de acordo com o art. 60, ii, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994, JoSÉ fErNaNdo oliVEira dE frEiTaS, do cargo de provi-
mento em comissão de assessor de Promotoria de Justiça de Segunda En-
trância, MP.cPcP-102.3, nomeado por meio do ato nº 135/2019, publicado 
no d.o.E. de 23/05/2019, a partir de 01/06/2022.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 06 de junho de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 2962/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, no uso de 
suas atribuições legais, e considerando os termos do expediente GEdoc 
n.º 123406/2022,
r E S o l V E:
EXoNErar, de acordo com o art. 60, ii, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994, carloS EdUardo cUNHa doS SaNToS, do cargo de provi-
mento em comissão de assessor de Promotoria de Justiça de Primeira En-
trância, MP.cPcP-102.3, nomeado por meio do ato nº 246/2019, publicado 
no d.o.E. de 04/10/2019, a partir de 01/06/2022.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 06 de junho de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Portaria Nº 2963/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo os termos do expediente GEdoc nº 123406/2022;
coNSidEraNdo a exoneração do servidor José fernando oliveira de freitas, 
por meio da PorTaria Nº 2961/2022-MP/PGJ, expedida em 06/06/2022;
coNSidEraNdo que não haverá aumento de despesas;
r E S o l V E:
NoMEar, de acordo com o art. 183 da constituição do Estado do Pará, c/c 
os arts. 6º, inciso ii, e 7º da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, car-
loS EdUardo cUNHa doS SaNToS, para exercer o cargo de provimento 
em comissão de assessor de Promotoria de Justiça de Segunda Entrância, 
MP.cPcP-102.3, a contar de 01/06/2022.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 06 de junho de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 2964/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo os termos do expediente GEdoc nº 123406/2022;
coNSidEraNdo a exoneração do servidor carlos Eduardo cunha dos Santos, 
por meio da PorTaria Nº 2962/2022-MP/PGJ, expedida em 06/06/2022; e
coNSidEraNdo que não haverá aumento de despesas;
r E S o l V E:
NoMEar, de acordo com o art. 183 da constituição do Estado do Pará, 
c/c os arts. 6º, inciso ii, e 7º da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994, 
MYSa KarEN SoUSa araÚJo, para exercer o cargo de provimento em 
comissão de assessor de Promotoria de Justiça de Primeira Entrância, MP.
cPcP-102.3, a contar de 01/06/2022.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 06 de junho de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 810036
Portaria N.º 033/2022-MP/cGMP. o corrEGEdor GEral do MiNiSTÉ-
rio PÚBlico do ESTado do Pará, no uso de suas atribuições legais, coNSidE-
raNdo a necessidade de readequação do calendário de correições ordinárias, 
com o oferecimento de apoio técnico/administrativo da Subprocuradora Geral de 
Justiça, para a área Técnico-administrava do Ministério Público do Estado do Pará, 
para deslocamentos rodoviários às Sedes das Promotorias de Justiça localizadas 
na região Sudeste ii, revogando-se, expressamente, as Portarias n.º 025/2022 
e 030/2022-MP/cGMP. rESolVE: i – dETErMiNar, nos termos do Provimento 
n.º 003/2021-MP/cGMP, a realização de correição ordinária nas Promotorias de 
Justiça de XiNGUara, oUrilÂNdia do NorTE, rio Maria, TUcUMÃ e SÃo fÉ-
liX do XiNGU, pertencentes à região administrativa SUdESTE ii, no período de 
18 à 25 de junho de 2022; ii – dESiGNar o Promotor de Justiça assessor deste 
Órgão correcional, dr. JoSÉ Haroldo carNEiro MaToS, para prestar assesso-
ria na realização das atividades correcionais e demais atos necessários ao bom 
desenvolvimento dos trabalhos, no período de 18 à 25/06/2022; iii – dESiGNar 
os servidores desta corregedoria-Geral, para auxiliarem nos trabalhos inerentes 
aos atos correcionais, conforme os seguintes períodos: Marco aNToNio da 
SilVa caSTro e aciBETHaNia SilVa dE arrUda, período supramencionado; 
iV – dESiGNar os militares à disposição deste Órgão correcional, SGTo PM 
clEidiSSoN, cB PM iSMaYlE, cB PM cardoSo e cB PM d`aNGElES, para 
garantirem a segurança institucional da equipe, no período de 17 à 26/06/2022, 
considerando o deslocamento por via rodoviária. PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E 
cUMPra-SE. GaBiNETE do corrEGEdor GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico do 
ESTado do Pará. Belém-Pa, 06 de junho de 2022.
MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JÚNior
corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará

Protocolo: 810035
Portaria Nº 0367/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, 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

35948/2019 aNiZE ElaiNE da SilVa 
MacHado 2017/2018 22/07 a 

06/08/2019 01/08/2019 06

126262/2022 claY roGEr MoNTEiro 
GoMES 2021/2022 11/05 a 

09/06/2022 01/06/2022 09

37620/2019 GlENda doS SaNToS 
SaNTaNa 2018/2019 22/07 a 

19/08/2019 14/08/2019 06

8738/2020 laYS faVacHo BaSToS 2018/2019 27/02 a 
06/03/2020 02/03/2020 05

125087/2022 lUcia da coSTa florENZaNo 2015/2016 05 a 
16/05/2022 09/05/2022 08

38966/2019 PEdro dE oliVEira car-
ValHo 2018/2019 26/08 a 

10/09/2019 26/08/2019 16

125496/2022 PriScila NaSciMENTo 
GoMES frEirE 2021/2022 06/06 a 

05/07/2022 06/06/2022 30

 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 BElÉM, 03 de junho de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 809388
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Portaria Nº 0368/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr E aUToriZar o gozo de 30 (trinta) dias de licença-Prêmio, de 
acordo com o art. 98 da lei Estadual n.º 5.810/1994, aos servidores do 
Ministério Público do Estado do Pará, conforme quadro:

ProtocoLo NoMe ParceLa triÊNio PerÍodo

125441/2022 aNdrE dE alMEida fErNaNdEZ 
da SilVa 2ª 2013/2016 29/06 a 28/07/2022

125772/2022 THaliTa MoraiS MaraNHao BESSa 1ª 2012/2015 20/06 a 19/07/2022

 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 BElÉM, 03 de junho de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 809389
Portaria Nº 0369/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, 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 aNte-
rior NoVo PerÍodo

126982/2022 dailMa da SilVa MEdEiroS 2021/2022 16/06 a 15/07/2022 20/06 a 19/07/2022

119328/2022 daNiEllE MoraMaY SalGado dE 
oliVEira 2021/2022 02 a 31/05/2022 09/05 a 07/06/2022

126865/2022 GErMaNa dE araUJo SilVa 
iMBiriBa 2021/2022 21/06 a 20/07/2022 06/07 a 04/08/2022

126426/2022 JESUiNa carValHo WaTaNaBE 2021/2022 04/07 a 02/08/2022 06/06 a 05/07/2022

126437/2022 lUcaS dE aNdradE dE oliVEira 2021/2022 16/08 a 14/09/2022 09/01 a 07/02/2023

 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 BElÉM, 03 de junho de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 809390
Portaria Nº 0370/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr e aUToriZar o gozo de 30 (trinta) dias de férias aos servido-
res do Ministério Público do Estado do Pará, conforme quadro:

ProtocoLo NoMe eXercÍcio PerÍodo

125352/2022 BrUNa aUGUSTa SEQUEira dE carValHo 2021/2022 04/07 a 02/08/2022

127103/2022 EricK lEoNardo fiGUEira MoNTEiro 2021/2022 04/07 a 02/08/2022

 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 BElÉM, 03 de junho de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 809391
Portaria Nº 0364/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
r E S o l V E:
aUToriZar o gozo de férias de servidores do Ministério Público do Estado 
do Pará, conforme quadro:

ProtocoLo NoMe eXercÍcio Nº de 
dias PerÍodo

126886/2022 aliNE daNiElE SiQUEira Baia 2021/2022 30 20/06 a 
19/07/2022

31029/2019 aNiZE ElaiNE da SilVa MacHado 2017/2018 16 22/07 a 
06/08/2019

126507/2022 dENiSE Maia carNEiro 2021/2022 30 04/07 a 
02/08/2022

11627/2019 GlENda doS SaNToS SaNTaNa 2018/2019 29 22/07 a 
19/08/2019

126720/2022 HEloiSa HElENa fEio raMoS 2021/2022 19 13/06 a 
01/07/2022

7291/2020 laYS faVacHo BaSToS 2018/2019 09 27/02 a 
06/03/2020

118262/2021 lUciaNa oliVEira do NaSciMENTo 2018/2019 07 14 a 20/07/2021

126546/2022 MarlUcE dE JESUS liMa E SilVa 2020/2021 15 04 a 18/08/2022

126697/2020 NElMa rEGiNa da SilVa aMaro coSTa 2019/2020 22 27/11 a 
18/12/2020

23190/2019 PEdro dE oliVEira carValHo 2018/2019 16 26/08 a 
10/09/2019

126985/2022 PEdro HENrYQUE PaES loUrEiro dE 
BraGaNca 2021/2022 19 11 a 29/07/2022

 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 BElÉM, 03 de junho de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 809386
eXtrato da Portaria Nº 032/2022-MP/PJo
a Promotoria de Justiça de Óbidos/Pa, com fulcro no artigo 54, Vi, e §3º 
da lei complementar nº 057/2006 e no artigo 4º, Vi, da resolução nº 
23-cNMP, de 17/09/2007, torna pública a conversão da Notícia de fato 
em Procedimento administrativo nº 001088-178/2020 que se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de Óbidos, situada na Praça Barão do 
rio Branco, s/n, centro, cEP 68250-000, Óbidos/Pa.
PorTaria Nº 032/2022-MP/PJo
requerida: Secretaria Municipal do Meio ambiente de Óbidos - SEMa
Assunto: Acompanhar e fiscalizar a investigação pela Secretaria Municipal 
do Meio ambiente- SEMa a respeito da denúncia de dano ambiental na 
comunidade quilombola do Silêncio, consistente em destruir e colocar fogo 
em vegetação nativa.
Promotor de Justiça: osvaldino lima de Sousa

Protocolo: 809431
eXtrato da Portaria Nº 031/2022-MP/PJo
a Promotoria de Justiça de Óbidos/Pa, com fulcro no artigo 54, Vi, e §3º 
da lei complementar nº 057/2006 e no artigo 4º, Vi, da resolução nº 
23-cNMP, de 17/09/2007, torna pública a conversão da Notícia de fato 
em Procedimento administrativo nº 000999-178/2020 que se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de Óbidos, situada na Praça Barão do 
rio Branco, s/n, centro, cEP 68250-000, Óbidos/Pa.
PorTaria Nº 031/2022-MP/PJo
requerida: Secretaria Municipal do Meio ambiente de Óbidos - SEMa
Assunto: Acompanhar e fiscalizar a investigação pela Secretaria Municipal 
do Meio ambiente- SEMa a respeito da denúncia de dano ambiental na 
comunidade Mamauru, consistente em extração de madeira, extração de 
argila e degradação da cabeceira do igarapé Buiuçu.
Promotor de Justiça: osvaldino lima de Sousa

Protocolo: 809426
eXtrato da Portaria Nº 033/2022-MP/PJo
a Promotoria de Justiça de Óbidos/Pa, com fulcro no artigo 54, Vi, e §3º 
da lei complementar nº 057/2006 e no artigo 4º, Vi, da resolução nº 
23-cNMP, de 17/09/2007, torna pública a conversão da Notícia de fato 
em Procedimento administrativo nº 000789-178/2021 que se encontra à 
disposição na Promotoria de Justiça de Óbidos, situada na Praça Barão do 
rio Branco, s/n, centro, cEP 68250-000, Óbidos/Pa.
PorTaria Nº 033/2022-MP/PJo
requerida: cartório de registro de Pessoas Naturais de Óbidos.
Assunto: Acompanhar e fiscalizar o fornecimento de certidões de nasci-
mento solicitadas ao cartório de registro de Pessoas Naturais de Óbidos- 
cartório rocha Passos.
Promotor de Justiça: osvaldino lima de Sousa

Protocolo: 809587
Portaria Nº 2900/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo o disposto no art. 56, iX, da lei complementar nº 057, 
de 6 de julho de 2006
(lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a Notícia de fato n.º 001168-009/2022, bem como o Pro-
cedimento investigatório criminal nº 0800823-08.2022.8.14.0000, ora em 
trâmite, tratarem do mesmo assunto,
r E S o l V E:
dElEGar poderes de Órgão de Execução a Promotora de Justiça aNa 
Maria MaGalHÃES dE carValHo para atuar na Notícia de fato de nº 
001168-009/2022 e praticar todas as medidas necessárias e cabíveis a sua 
instrução, podendo investigar, requisitar diligências, informações, exames, 
perícias, documentos, expedir notificações e intimações, realizar audiên-
cias, oitivas para colheitas de informações e esclarecimentos, requerer e 
acompanhar buscas e apreensões desde que deferidas pelas autoridades 
judiciárias, oferecer denúncia, judicializar, se for o caso, com a propositura 
de ação pertinente, interpor e contrarrazoar recursos em todos os graus e 
instâncias jurídicas até a sua fase final, ou arquivar se assim entender, em 
tudo respeitados os direitos e garantias que assistem as partes envolvidas, 
conforme o previsto na legislação competente.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 03 de junho de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 809984
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
eXtrato de coNtrato. coNtrato Nº 2022/180 origem: car-
ta convite Nº 002/2022. objeto: contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de segurança desarmada diurna e noturna nos 
eventos realizados pela PrEfEiTUra municipal de abaetetuba/Pa. con-
tratante: PrEfEiTUra Municipal de abaetetuba/ Secretaria Municipal de 
administração. contratada: rota de agua Segurança Privada ltda, cNPJ 
21.754.273/0001-00. Valor Global: r$ 165.750,00. Vigência: 27/05/2022 
à 31/12/2022. francineti Maria rodrigues carvalho - Prefeita

Protocolo: 809868
PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº:021/2022- Pe-PMa
ProcESSo adMiNiSTraTiVo: N° 2022/0323-001-PMa.o MUNicÍPio dE 
aBaETETUBa/Pa, através da PrEfEiTUra Municipal de abaetetuba/Pa, 
com interveniência da Secretaria Municipal de administração-SEMad, cNPJ 
05.105.127/0001-99, resolve registrar os preços da ata de registro de 
Preços de Nº 021/2022- PE-PMa, oriundo do PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 
021/2022-PE-PMa, que possui por objeto registro de preços para eventual 
e futura contratação de empresa especializada, para prestação de serviços 
de manutenção, substituição de pontos da rede de iluminação pública e 
implantação de pontos da rede de iluminação pública com lâmpadas de 
led, na sede do Município de abaetetuba-Pá, compreendendo substituição 
total de lâmpadas, reatores e reles e eventual dos demais periféricos ne-
cessários ao funcionamento dos pontos luminosos, conforme a demanda 
existente, junto a Secretaria Municipal de obras e Viação Pública - SE-
MoB; cujo fornecedor registrado na arP é: V. S. ENGENHaria lTda cNPJ: 
11.292.691/0001-60, vencedordo lote:  01 (r$ 9.990.000,00) totalizando 
o valor global registrado de r$ 9.990.000,00.  Vigência: 06/06/2022 a 
06/06/2023. a íntegra da arP estará disponível na sede da Prefeitura Mu-
nicipal de abaetetuba/Pa e na página do Tribunal de contas dos Municípios 
-TcM. francineti Maria rodrigues carvalho - Prefeita Municipal
rETificaÇÃo. PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 021/2022-PMa. Na publica-
ção do dia 06/06/2022 publicado no Diário Oficial da União (seção 3, nº 
106, pág. 307), Diário Oficial (nº 34996, pág., 129), Diário do Pará (Cader-
no Economia, pág. B10) e Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará 
(Nº 3008, pág. 6). oNdE SE lÊ: r$ 9.989.000,00 (nove milhões, novecen-
tos e oitenta e nove mil reais), lEia-SE r$ 9.990.000,00 (nove milhões, 
novecentos e noventa mil reais).

Protocolo: 809871

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALENQUER

.

decreto Nº 521/2022, de 17 de Maio de 2022
declara SiTUaÇÃo dE EMErGÊNcia NiVEl-ii nas áreas do Município afe-
tadas por iNUNdaÇÃo - coBradE:1.2.1.0.0, coNforME PorTaria/Mdr 
Nº 260, dE 02 dE fEVErEiro dE 2022; E dEc. ESTadUal Nº 891/2020.
o Exmo. Sr. HEVErToN doS SaNToS SilVa, Prefeito Municipal de alenquer, 
no uso de suas atribuições conferidas pela lei orgânica Municipal e pelo inciso 
Vi do artigo 8º da lei federal no 12.608, de 10 de abril de 2012;
coNSidEraNdo:
I - Que o município de Alenquer fica localizado às margens do Rio Surubiú, 
um afluente direto do Rio Amazonas, situado na extensa planície de inun-
dação amazônica e que no período de janeiro a junho as constantes chuvas 
e a consequente cheia dos rios está causando a inundação em parte de 07 
(sete) bairros da zona urbana do município, Santa cruz (fazendinha), Bela 
Vista, aningal, centro, luanda, São cristóvão e liberdade (São Pedro) sen-
do que a frente da cidade já está completamente inundada, Na zona rural 
(várzea) mais de 50 comunidades nas regiões: cuipéua (07 comunidade), 
Pai atumã (08 comunidades), região do lago do curumum (09 comunida-
des) e região do curicaca (07 comunidade), região do Urucurituba ( 04 
comunidades) região do igarapé de alenquer (05 comunidades), na região 
do rio curuá (07 comunidades), região do rio cuminã (06 comunidades) e 
região do rio Mae-curú (05 comunidades).
ii- Que em decorrência do desastre ocorreram os seguintes danos: 3.850 
(três mil oitocentos e cinquenta) metros de vias públicas danificadas e 
11.400 (onze mil e quatrocentos) pessoas atingidas, isso representa apro-
ximadamente 2.850 (dois mil oitocentos e cinquenta) famílias.
iii - Que o parecer 02/2022 da coordenadoria Municipal de defesa civil - 
coMdEc, relatando a ocorrência deste desastre é favorável à declaração 
de situação de emergência.
dEcrETa:
art. 1º. fica declarada SiTUaÇÃo dE EMErGÊNcia NÍVEl - ii devido haver 
danos humanos, públicos, ambientais e prejuízos e prejuízos econômicos 
públicos e privados nas áreas informadas no formulário de informações 

do desastre - fidE Pa-f-1500404-12100-20220516 e demais documentos 
anexos a este Decreto, em virtude do desastre classificado e codificado 
como inundação - 1.2.1.0.0, coNforME PorTaria/Mdr Nº 260, dE 02 
dE fEVErEiro dE 2022; E dEc. ESTadUal Nº 891/2020.
art. 2º. autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem 
sob a coordenação da coordenadoria Municipal de defesa civil - coMdEc, nas 
ações de resposta ao desastre e reabilitação do cenário e reconstrução.
art. 3º. autoriza-se a convocação de voluntários para reforçar as ações de 
resposta ao desastre e realização de campanhas de arrecadação de recur-
sos junto à comunidade, com o objetivo de facilitar as ações de assistência 
à população afetada pelo desastre, sob a coordenação da coordenadoria 
de defesa civil - coMdEc.
art. 4º. de acordo com o estabelecido nos incisos Xi e XXV do artigo 5º 
da constituição federal, autorizam-se as autoridades administrativas e os 
agentes de defesa civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta 
aos desastres, em caso de risco iminente, a:
i - Penetrar nas casas, para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação;
ii - Usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo público, 
assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.
art. 5º. de acordo com o estabelecido no art. 5º do decreto-lei nº 3.365, 
de 21 de junho de 1941, autoriza-se o início de processos de desapropria-
ção, por utilidade pública, de propriedades particulares comprovadamente 
localizadas em áreas de risco intensificado de desastre.
§ 1º. No processo de desapropriação, deverão ser consideradas a depreciação e 
a desvalorização que ocorrem em propriedades localizadas em áreas inseguras.
§ 2º. Sempre que possível essas propriedades serão trocadas por outras 
situadas em áreas seguras, e o processo de desmontagem e de recons-
trução das edificações, em locais seguros, será apoiado pela comunidade.
art. 6º. com base no inciso iV do artigo 24 da lei nº 8.666 de 21.06.1993, 
sem prejuízo das restrições da lei de responsabilidade fiscal (lc 
101/2000), ficam dispensados de licitação os contratos de aquisição de 
bens necessários às atividades de resposta ao desastre, de prestação de 
serviços e de obras relacionadas com a reabilitação dos cenários dos de-
sastres, desde que possam ser concluídas no prazo máximo de cento e oi-
tenta dias consecutivos e ininterruptos, contada a partir da caracterização 
do desastre, vedada a prorrogação dos contratos.
art. 7º Este decreto entra em vigor a partir de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de alenquer - Pará, em 17 de maio de 2022.
HEVErToN doS SaNToS SilVa
Prefeito Municipal de alenquer
Publicado na Secretaria municipal de administração na mesma data.
WilliaM BoNfiN PiNTo
Secretário municipal de administração

Protocolo: 809873
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BENEVIDES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BeNeVides - FMs
retiFicaÇÃo . Retificação da publicação do Aviso de Licitação refe-
rente ao Pregão Eletrônico n.º 022/2022, publicado na página n.º 126 
da edição n.º 34.978 do doEPa, veiculada no dia 23 de maio de 2022. 
onde se lê: “data de abertura: 03/06/2022”, leia-se: “data de abertura: 
14/06/2022”. ordenador de despesa: rodrigo Batista Balieiro - Secretário 
Municipal de Saúde de Benevides/Pa.

Protocolo: 809874
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
aVisos de LicitaÇÃo. PreGÃo eLetrÔNico Nº 031/2022-PMc/
sMs. objeto: contratação de empresa especializada para aquisição de equi-
pamentos e material permanente para o centro diagnóstico, visando atender 
a proposta Nº. 11311.333000/1210-01, conforme especificações e definições 
mínimas constantes no Termo de referência, anexo i. o edital completo está 
à disposição dos interessados nos sites www.prefeituradecameta.pa.gov.
br;www.portaldecompraspublicas.com.br; mural de licitações do site do TcM/
Pa: www.tcm.pa.gov.br. abertura: 20 de Junho de 2022 às 09h00min (horário 
de Brasília). informações: pregaoeletronicopmc@gmail.com
PreGÃo eLetrÔNico Nº 032/2022-PMc/sMs. objeto: contratação 
de empresa especializada em aquisição de equipamentos e material per-
manente para o centro de atenção psicossocial, visando atender a proposta 
Nº. 11311.333000/1210-07, conforme especificações e definições míni-
mas constantes no Termo de referência, anexo i. o edital completo está 
à disposição dos interessados nos sites www.prefeituradecameta.pa.gov.
br;www.portaldecompraspublicas.com.br; mural de licitações do site do 
TcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br. abertura: 22 de Junho de 2022 às 09h00min 
(horário de Brasília). informações: pregaoeletronicopmc@gmail.com
PreGÃo eLetrÔNico Nº 033/2022-PMc/sMs. objeto: contratação 
de empresa especializada para aquisição de equipamento e material per-
manente para atenção especializada em saúde, visando atender a proposta 
nº. 11311.333000/1210-04, conforme especificações e definições mínimas 
constantes no Termo de referência, anexo i. o edital completo está à 



112  diário oficial Nº 34.998 Terça-feira, 07 DE JUNHO DE 2022

disposição dos interessados nos sites www.prefeituradecameta.pa.gov.
br;www.portaldecompraspublicas.com.br; mural de licitações do site do 
TcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br. abertura: 22 de Junho de 2022 às 15h00min 
(horário de Brasília). informações: pregaoeletronicopmc@gmail.com Vic-
tor correa cassiano - Prefeito
aVisos de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 030/2022 - PMc. a Pre-
feitura Municipal de cametá, cNPJ Nº 05.105.283/0001-50, com base no 
art. 75, inciso IIda Lei Federal 14.133/2021, autoriza e ratifica a dispensa 
de licitação cujo objeto: contratação de empresa especializada em lava-
gem de veículos para atender a prefeitura municipal de cametá e suas 
secretarias e autarquias,em favor de d.transportes & cargas ltda - cNPJ 
Nº 17.434.217/0001-02. Valor Total: R$ 19.060,00. Data da Ratificação: 
16/05/2022. Victor correa cassiano, ordenador de despesas.
a Prefeitura Municipal de cametá/secretaria Municipal de saúde, 
cNPJ Nº 11.311.333/0001-58, com base no art. 75, inciso iida lei fe-
deral 14.133/2021, autoriza e ratifica a dispensa de licitação cujo Objeto: 
contratação de empresa especializada em lavagem de veículos para aten-
der a prefeitura municipal de cametá e suas secretarias e autarquias,em 
favor de d. transportes & cargas ltda - cNPJ Nº 17.434.217/0001-02. Valor 
Total: R$ 9.300,00. Data da Ratificação: 16/05/2022. Klenard Attílioranie-
ri, ordenador de despesas.
a Prefeitura Municipal de cametá/secretaria Municipalde educação/Fun-
do Municipal de educação, cNPJ Nº 18.782.198/0001-78 e fundo Mun. de-
senv. Ens. fund. Val. Magist. fundeb cametá, cNPJ Nº 31.480.157/0001-95, 
com base no art. 75, inciso IIda Lei Federal 14.133/2021, autoriza e ratifica 
a dispensa de licitação cujo objeto: contratação de empresa especializada 
em lavagem de veículos para atender a prefeitura municipal de cametá e 
suas secretarias e autarquias,em favor de d. transportes & cargas ltda - cNPJ 
Nº 17.434.217/0001-02. Valor Total: R$ 19.700,00. Data da Ratificação: 
16/05/2022. Enio de carvalho, ordenador de despesas.
a Prefeitura Municipal de cametá/secretaria Municipal de assis-
tência social, cNPJ Nº 18.782.228/0001-46, com base no art. 75, 
inciso IIda Lei Federal 14.133/2021, autoriza e ratifica a dispensa de li-
citação cujo objeto: contratação de empresa especializada em lavagem 
de veículos para atender a prefeitura municipal de cametá e suas se-
cretarias e autarquias,em favor de d. Transportes & cargas ltda - cNPJ 
Nº 17.434.217/0001-02. Valor Total: R$ 5.160,00. Data da Ratificação: 
16/05/2022. Elane Pinto cassiano, ordenador de despesas.
eXtratos de coNtrato. objeto: contratação de empresa especializa-
da em lavagem de veículos para atender a prefeitura municipal de cametá 
e suas secretarias e autarquias. coNTraTo Nº 1.dl.030/2022-PMc. con-
tratante: Prefeitura Municipal de cametá, cNPJ Nº 05.105.283/0001-50. 
contratado: d. transportes & cargas ltda - cNPJ Nº 17.434.217/0001-02. 
Valor Total: r$ 19.060,00. Vigência: 17/05/2022 à 17/05/2023. ordena-
dor: Victor correa cassiano, Prefeito
objeto:contratação de empresa especializada em lavagem de veículos para 
atender a prefeitura municipal de cametá e suas secretarias e autarquias. 
contrato nº 2.dl.030/2022-pmc. contratante: prefeitura municipal de ca-
metá/secretaria municipal de saúde, cNPJ Nº 11.311.333/0001-58. con-
tratado: d. Transportes & cargas ltda - cNPJ Nº 17.434.217/0001-02. 
Valor Total: r$ 9.300,00. Vigência: 17/05/2022 à 17/05/2023. ordenador: 
Klenard attílio ranieri, Secretário de Saúde.
objeto:contratação de empresa especializada em lavagem de veículos 
para atender a prefeitura municipal de cametá e suas secretarias e au-
tarquias. contrato nº 3.dl.030/2022-pmc. contratante: prefeitura munici-
pal de cametá/secretaria municipal de educação/fundo municipal de edu-
cação, cNPJ Nº 18.782.198/0001-78 e fundo Mun. desenv. Ens. fund. 
Val. Magist. fundeb cametá, cNPJ Nº 31.480.157/0001-95. contratado: 
d. transportes & cargas ltda - cNPJ Nº 17.434.217/0001-02. Valor Total: 
r$ 19.700,00. Vigência: 17/05/2022 à 17/05/2023. ordenador: ENio dE 
carValHo, Secretário Municipal de Educação.
objeto:contratação de empresa especializada em lavagem de veículos para 
atender a prefeitura municipal de cametá e suas secretarias e autarquias. 
contrato nº 4.dl.030/2022-pmc. contratante: prefeitura municipal de ca-
metá/secretaria municipal de assistência social, cNPJ Nº 18.782.228/0001-
46. contratado: d. transportes & cargas ltda - cNPJ Nº 17.434.217/0001-
02. Valor Total: r$ 5.160,00. Vigência: 17/05/2022 à 17/05/2023. orde-
nador: Elane Pinto cassiano - Secretária Municipal de assistência Social.

Protocolo: 809877
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
aViso de LicitaÇÃo deserta. Pregão eletrônico nº 012/2022- 
PMc - srP. objeto: registro de preços para eventual aquisição de semen-
tes de feijão caupi para distribuição e multiplicação para agricultura fami-
liar, para atende as necessidades da Prefeitura Municipal de capanema/Pa.
SESSÃo PÚBlica: 06/06/2022 às 09H, horário de Brasília. Edital dispo-
nível em: www.portaldecompraspublicas.com.br. Se deu como dESErTo. 
laise Martins leal - Pregoeira

aViso de LicitaÇÃo. Pregão eletrônico nº 015/2022- PMc - srP. 
objeto: registro de preços para eventual contratação de empresa espe-
cializada para impressão, organização e distribuição de carnês de iPTU, 
exercício de 2022, para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de finanças. Sessão Pública: 20/06/2022 às 09H, horário de Brasília. Edital 
disponível em: www.portaldecompraspublicas.com.br
informações e-mail: cpl.capanema2017@gmail.com/pregoeiracapane-
ma@gmail.com. laise Martins leal- Pregoeira
a Prefeitura Municipal de capanema-Pa,comunica a quem faça inte-
ressar, que realizará licitação, modalidade: Tomada de Preço nº 004/2022-
PMc, objeto: contratação de empresa especializada para a confecção de 
móveis em madeira, incluindo design e acabamento final visando aten-
der as necessidades da Prefeitura Municipal de capanema/Pa. abertura: 
23/06/2022, as 09:00h.Edital disponível no site daoficial da entidade: 
www.capanema.pa.gov.br. Presidente da cPl. Henie Maria Neves de Sousa.

Protocolo: 809880

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL
aViso de LicitaÇÃo. toMada de PreÇos N.° 014/2022/PMc. a 
Prefeitura Municipal de castanhal, através da Secretaria Municipal de Su-
primento e licitação - comissão Permanente de licitação/cPl, nomeada 
pela Portaria n.° 1.386/21 de 07/05/2021, com sede à av. Barão do rio 
Branco, n.° 2232, Bairro: centro, neste Município de castanhal/Pará, torna 
público a abertura e julgamento da licitação na modalidade tomada de pre-
ços sob o critério de julgamento “menor preço global” para  contratação de 
empresa especializada para reforma e ampliação do complexo esportivo Zé 
Padeiro do Bairro Milagre, neste Município de castanhal/Pará.  Participan-
tes: Firmas cadastradas ou que comprovem qualificação para tal até três 
dias antes do recebimento e abertura das propostas. data do recebimento 
e abertura dos documentos de habilitação e propostas: 24/06/2022, às 
09:00 horas no auditório da Secretaria Municipal de indústria e comércio/
SEMicS localizado na av. altamira, n.° 850, Bairro: Nova olinda, neste 
Município de castanhal/Pará.  Edital: Poderá ser obtido no prédio da PMc, 
Secretaria Municipal de Suprimento e licitação, localizado na av. Barão do 
rio Branco, n.° 2232, Bairro: centro, neste Município de castanhal/Pará, 
através do e-mail:  licitacao.supri@castanhal.pa.gov.br  ou através do site: 
http://castanhal.cr2transparencia.com.br/categoria/licitacoes/.Sílvio ro-
berto Monteiro dos Santos - Presidente da cPl

Protocolo: 809883
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de coNceiÇÃo do araGUaia
resULtado de JULGaMeNto - PreGÃo PreseNciaL Nº 005/2022 seMteJ
a Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Juventude de conceição do 
araguaia - Pa, torna público que realizou no dia 31 do mês de Maio de 
2022 às 08:30 horas na sala de reunião da comissão Permanente de lici-
tação - cPl, situada à TV. Vereadora Virgolina coelho, nº 1145, São luiz 
ii, nesta cidade, licitação na modalidade Pregão na forma Presencial , tipo 
MENor PrEÇo , visando rEGiSTroS dE PrEÇoS Para locaÇÃo dE ES-
TrUTUra fÍSica E EQUiPaMENToS Para SHoWS E afiNS dESTiNadoS 
a aTENdEr ÀS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE TUriSMo, 
ESPorTE E JUVENTUdE dE coNcEiÇÃo do araGUaia E dEParTaMEN-
ToS ViNcUladoS a MESMa, conforme termo de referência em anexo. 
Tendo como vencedora a empresa: GM fEiToSa EirEli, inscrita no cNPJ: 
41.245.509/0001-81, SToPToddE ProMoÇÕES E SErViÇoS EirEli, ins-
crita no cNPJ: 24.649.810/0001-31. conceição do araguaia-Pa, 06 de Ju-
nho de 2022. Heloisa Mendes Sousa francisco. Presidente da cPl

Protocolo: 809885
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURIONÓPOLIS

.

secretaria MUNiciPaL de deseNVoLViMeNto UrBaNo de 
cUrioNÓPoLis
eXtrato do coNtrato Nº 20220239
oriGEM: coNcorrÊNcia Nº 015/2021/cPl - coNTraTaNTE: SEcrETa-
ria - MUNiciPal dE oBraS E dESENVolViMENo UrBaNo - coNTraTa-
da: Paco MiNEraÇÃo E SErViÇoS EirEli - oBJETo: coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa Para EXEcUÇÃo dE SErViÇoS dE coNSErVaÇÃo E MaNUTEN-
ÇÃo PrEVENTiVa E roTiNEira dE 250 KM dE ESTradaS ViciNaiS do 
MUNicÍPio dE cUrioNÓPoliS - Valor ToTal: r$9.210.048,25 (NoVE 
MilHÕES, dUZENToS E dEZ Mil, QUarENTa E oiTo rEaiS E ViNTE E 
ciNco cENTaVoS) - ViGÊNcia: 02 dE JUNHo dE 2022 a 02 dE JUNHo dE 
2023 - daTa da aSSiNaTUra: 02 dE JUNHo dE 2022.

Protocolo: 809723
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURUÇÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de cUrUÇÁ/Pa
eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº 004/2022/seMoUt/PMc
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE cUrUÇá, cNPJ: 
05.171.939/0001-32, denominado daqui a diante de coNTraTaNTE, re-
presentado neste ato pelo Sr. JEffErSoN fErrEira dE MiraNda, PrEfEi-
To MUNiciPal, portador do cPf: 617.679.722-53, residente na rua duque 
de caxias nº 101 - centro - curuçá/Pa.
coNTraTada: BaUHaUS ProJEcT MaNaGEr lTda - ME, cNPJ/Mf N º 
07.102.250/0001-81, estabelecida à avenida Governador José Malcher nº 1099 
- Bairro de Nazaré - Belém/Estado Pará, cEP 66.055-260, doravante denominada 
coNTraTada, neste ato representado pelo Senhor laMarTiNE PiNTo caMilo, 
brasileiro, casado, cNH Nº 04968122426 dETraN/Pa e cPf Nº 433.162.042-53.
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para o SErViÇo dE EXEcUÇÃo dE 
TErraPlENaGEM E BSTc/BdTc EM ESTradaS ViciNaiS daS localida-
dES dE MUTUcal E iririTEUa (ilHa dE fora), No MUNicÍPio dE cUrU-
Çá, ESTado do Pará, coNforME coNVÊNio Nº. 003/2022-SETraN.
ViGÊNcia: 10 (dez) meses, a contar da data de sua assinatura
Valor GloBal: r$ 2.111.360,34 (dois Milhões cento e onze Mil Trezentos 
e Sessenta reais e Trinta e Quatro centavos)
doTaÇÃo orÇaMENTária:
concedente: 29101 - Secretaria de Estado de Transportes - SETraN
Programa de Trabalho: 26.782.1486.7505.
Natureza de despesa: 444042
fonte: 0124000000
recurso proveniente do repasse do Estado: r$ 2.026.905,93(dois Milhões, 
Vinte e Seis Mil, Novecentos e cinco reais e Noventa e Três centavo).
Exercício financeiro: 2022
Órgão: 02 Prefeitura Municipal de curuçá
Unidade orçamentária: 0207 - Sec. Mun. de obras, Urbanismo e Transporte
Projeto atividade: 26 782 0407 1.010 - construção e rec. de Estradas 
Vicinais com Paviment. recapagem.
Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 obras e instalações
Subelemento: 4.4.90.51.99 outras obras e instalações
recursos da contrapartida aportada pela PMc: r$ 84.454,41 (oitenta e Qua-
tro Mil Quatrocentos e cinquenta e Quatro reais e Quarenta e Um centavos).
foro: curuçá-Pa
daTa dE aSSiNaTUra: 10 de maio de 2022
aSSiNaNTES:
JEffErSoN fErrEira dE MiraNda
PrEfEiTo MUNiciPal
contratante
BaUHaUS ProJEcT MaNaGEr lTda - ME
laMarTiNE PiNTo caMilo
contratada

Protocolo: 809891
PreFeitUra MUNiciPaL de cUrUÇÁ/Pa
eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº 005/2022/seMoUt/PMc
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE cUrUÇá, cNPJ: 
05.171.939/0001-32, denominado daqui a diante de coNTraTaNTE, re-
presentado neste ato pelo Sr. JEffErSoN fErrEira dE MiraNda, PrEfEi-
To MUNiciPal, portador do cPf: 617.679.722-53, residente na rua duque 
de caxias nº 101 - centro - curuçá/Pa.
coNTraTada: lifE locaÇÃo E coNSTrUÇÃo ciVil EirEli - EPP, cNPJ/Mf N 
º 15.755.564/0001-01, estabelecida à rua Presidente Kennedy n 1267 Sala B 
- Bairro Estrela, castanhal/Pa - cEP: 68.743-110, doravante denominada coN-
TraTada, neste ato representado pelo Senhor JUaBSoN oliVEira NaSciMEN-
To, brasileiro (a), cNH 05237222703 dENTraN/Pa e cPf Nº 001.658.272-11.
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para o SErViÇo dE EXEcUÇÃo dE 
TErraPlENaGEM E BSTc/BdTc EM ESTrada ViciNal da localidadE dE 
caraTaTEUa, No MUNicÍPio dE cUrUÇá, ESTado do Pará, coNforME 
coNVÊNio Nº. 022/2022-SETraN.
ViGÊNcia: 10 (dez) meses, a contar da data de sua assinatura
Valor GloBal: r$ 1.131.522,88 (Hum Milhão cento e Trinta e Um Mil 
Quinhentos e Vinte e dois reais e oitenta e oito centavos)
doTaÇÃo orÇaMENTária:
concedente: 29101 - Secretaria de Estado de Transportes - SETraN
Programa de Trabalho: 26.782.1486.7505.
Natureza de despesa: 444042
fonte: 0124000000
recurso proveniente do repasse do Estado: r$ 1.086.261,96 (Hum Milhão, 
oitenta e Seis Mil, oitenta e Seis Mil duzentos e Sessenta e Um reais e 
Noventa e Seis centavos).
Exercício financeiro: 2022
Órgão: 02 Prefeitura Municipal de curuçá
Unidade orçamentária: 0207 - Sec. Mun. de obras, Urbanismo e Transporte
Projeto atividade: 26 782 0407 1.010 - construção e rec. de Estradas 
Vicinais com Paviment. recapagem.
Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 obras e instalações
Subelemento: 4.4.90.51.99 outras obras e instalações
recursos da contrapartida aportada pela PMc: r$ 45.260,92 (Quarenta e 
cinco Mil, duzentos e Sessenta reais e Noventa e dois centavos).
foro: curuçá-Pa
daTa dE aSSiNaTUra: 10 de maio de 2022

aSSiNaNTES:
JEffErSoN fErrEira dE MiraNda
PrEfEiTo MUNiciPal
contratante
lifE locaÇÃo E coNSTrUÇÃo ciVil EirEli - EPP
JUaBSoN oliVEira NaSciMENTo
contratada

Protocolo: 809888
PreFeitUra MUNiciPaL de cUrUÇÁ/Pa
terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 002/2022/seMoUt/PMc
depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Senhor Pre-
feito. Jefferson Ferreira de Miranda, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas pela legislação em vigor, com base no artigo 43, inciso Vi da lei nº 
8.666/1993 e alterações posteriores, à vista do parecer conclusivo exarado 
pela comissão de licitação e em consonância ao parecer Jurídico, resolve:
1. HoMoloGar o procedimento licitatório referente à Tomada de Preços nº 
002/2022/SEMoUT/PMc, Processo nº 005/2022/SEMoUT/PMc, para coNTra-
TaÇÃo dE EMPrESa Para o SErViÇo dE EXEcUÇÃo dE TErraPlENaGEM E 
BSTc/BdTc EM ESTrada ViciNal da localidadE dE caraTaTEUa, No MUNi-
cÍPio dE cUrUÇá, ESTado do Pará, coNforME coNVÊNio Nº. 022/2022-SE-
TRAN, conforme condições e especificações contidas no Edital e seus anexos.
2. adJUdicar o objeto do certame à empresa lifE locaÇÃo E coNSTrU-
ÇÃo ciVil EirEli - EPP, inscrito no cNPJ n°. 15.755.564/0001-01, apre-
sentou o valor global de r$ 1.131.522,88 (Hum Milhão cento e Trinta e Um 
Mil Quinhentos e Vinte e dois reais e oitenta e oito centavos).
3. dETErMiNar que sejam adotadas as medidas cabíveis para a contrata-
ção da referida empresa.
curuçá/Pa, 06 de maio de 2022.
JEffErSoN fErrEira dE MiraNda
Prefeito Municipal de curuçá

Protocolo: 809895
PreFeitUra MUNiciPaL de cUrUÇÁ/Pa
terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 001/2022/seMoUt/PMc
depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Senhor Pre-
feito. Jefferson Ferreira de Miranda, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas pela legislação em vigor, com base no artigo 43, inciso Vi da lei nº 
8.666/1993 e alterações posteriores, à vista do parecer conclusivo exarado 
pela comissão de licitação e em consonância ao parecer Jurídico, resolve:
1. HoMoloGar o procedimento licitatório referente à Tomada de Preços 
nº 001/2022/SEMoUT/PMc, Processo nº 004/2022/SEMoUT/PMc, para 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para o SErViÇo dE EXEcUÇÃo dE TErra-
PlENaGEM E BSTc/BdTc EM ESTradaS ViciNaiS daS localidadES dE 
MUTUcal E iririTEUa (ilHa dE fora), No MUNicÍPio dE cUrUÇá, ES-
Tado do Pará, coNforME coNVÊNio Nº. 003/2022-SETraN, conforme 
condições e especificações contidas no Edital e seus anexos.
2. adJUdicar o objeto do certame à empresa BaUHaUS ProJEcT MaNa-
GEr lTda - ME, inscrito no cNPJ n°. 07.102.250/0001-81, apresentou o 
valor global de r$ 2.111.360,34 (dois Milhões cento e onze Mil Trezentos 
e Sessenta reais e Trinta e Quatro centavos).
3. dETErMiNar que sejam adotadas as medidas cabíveis para a contrata-
ção da referida empresa.
curuçá/Pa, 06 de maio de 2022.
JEffErSoN fErrEira dE MiraNda
Prefeito Municipal de curuçá

Protocolo: 809899
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IRITUIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iritUia
aViso de LicitaÇÃo. PreGÃo eLetrÔNico Nº 014/2022 - srP. obje-
to: registro de Preços para contratação de empresa para aquisição de material 
técnico hospitalar, para o atendimento dos usuários do sistema único de saúde 
do presente município. data da sessão: 21/06/2022. Horário : 10h00min. local: 
www.portaldecompraspublicas.com.br. Samilly lima- Pregoeira

Protocolo: 809903
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITUPIRANGA

.

aViso de LicitaÇÃo
a Prefeitura Municipal de itupiranga-Pá, por intermédio do pregoeiro e equipe 
de apoio, designados pela PorTaria Nº 259/2022, torna público a licitação 
nos termos da lei federal 10.520/2002-lei, decreto nº 10.024, e lei federal 
8.666/93. Tipo: Menor Preço Por item. Modalidade: Pregão. forma: Eletrônica 
Nº PE - 15/2022-fME. objeto: aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS aliMENTÍcioS 
Para aTENdEr a MErENda EScolar da rEdE MUNiciPal dE ENSiNo EM 
aTENdiMENTo ao ProGraMa NacioNal dE aliMENTaÇÃo EScolar-PNaE. 
abertura: 21/06/2022 às 08h30. o edital estará disponível nos endereços 
eletrônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br,www.tcm.pa.gov.br, pelo 
e-mail itupiranga.licita@gmail.com e também através da equipe de pregão, na 
sala da cPl aV. 14 de julho, 12, centro, no horário de expediente- itupiranga, 
08 de junho de 2022 . Bruno Pereira Santos -Pregoeiro.

Protocolo: 809906
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JURUTI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de JUrUti
eXtrato de coNtrato. origem: concorrência n° 001/2022 - P.a. 
nº 00220401/22. ESPEciE: contrato nº 20220267- SEMiNf. origem: 
concorrência Pública n° 001/2022. contratante: Secretaria Municipal de 
infraestrutura de Juruti - Pará. contratada(o): Three Service Soluções Ei-
reli, cNPJ n° 14.839.089/0001-99. Valor: r$ 4.577.760,44 (quatro mi-
lhões, quinhentos e cinquenta e sete mil, setecentos e sessenta reais e 
quarenta e quatro centavos). Vigência: até 03/12/2023. objeto: contra-
tação de empresa especializada para a construção do Estádio Municipal 
de Juruti, em atendimento ao convênio FDE nº 010/2022 firmado entre a 
Prefeitura Municipal de Juruti e a Secretaria de Estado de Planejamento e 
administração. data da assinatura: 03/06/2022. ordenador de despesa: 
Marcelo de Souza Pereira.

Protocolo: 809908
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MAGALHÃES BARATA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaGaLHÃes Barata
aViso de LicitaÇÃo. o Município de Magalhães Barata, através da 
Prefeitura Municipal de Magalhães Barata, torna público a Tomada de Pre-
ços nº 2/2022-00004. Que tem como objeto: contratação de empresa es-
pecializada em serviços de engenharia e construção  civil, objetivando a 
construção do campo de futebol no município de magalhães  barata, em 
conformidade com o convênio nº 012/2022-SEEl, projeto básico,  planilha 
orçamentária, memorial descritivo e cronograma físico-financeiro.Abertura 
da sessão no dia 23 de junho de 2022, as 09:00 horas , na sala da comis-
são de licitação , rua lauro Sodré, s/n , centro , Magalhães Barata. aldecir 
Pereira damasceno - Presidente da comissão de licitação Especial

Protocolo: 809919
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

eXtrato do PriMeiro terMo de aditiVo ao coNtrato Nº 
053/2021-seMed/PMM, Processo Licitatório Nº 18.961/2021-PMM, To-
mada de Preços nº 067/2020-cEl/SEVoP/PMM. objeto do contrato original: 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo doS SEr-
ViÇoS dE rEforMa do ESPaÇo EdUcacioNal ESPEcialiZado No aTEN-
diMENTo a PESSoa diaGNoSTicada coM TraNSTorNo do ESPEcTro 
aUTiSTa, localiZado Na TraVESSa PraÇa do coQUEiro, Bairro SaNTa 
roSa, NÚclEo MaraBá PioNEira, MUNicÍPio dE MaraBá - Pa. objeto 
do aditivo: Prorrogar o prazo de execução da ordem de Serviço do con-
trato nº 053/2021-SEMED/PMM, por mais 02 (dois) meses, ficando vigente 
até 08/08/2022, prorrogar o prazo de vigência do referido contrato por mais 
02 (dois) meses, ficando vigente até 08/08/2022, aditivar seu quantitativo 
em aproximadamente 8,150032%, correspondente a r$ 23.697,35 (vinte e 
três mil, seiscentos e noventa e sete reais e trinta e cinco centavos), e adi-
cionar novos itens qualitativos a planilha do contrato em aproximadamente 
26,92370%, correspondente a r$ 78.284,42 (setenta e oito mil, duzentos 
e oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), totalizando o valor do 
aditivo em r$ 101.981,77 (cento e um mil, novecentos e oitenta e um re-
ais e setenta e sete centavos, tornando o valor total acumulado do contrato 
em r$ 392.745,70 (trezentos e noventa e dois mil setecentos e quarenta e 
cinco reais e setenta centavos). contratada: G a coNSTrUÇÕES dE Edifi-
cioS E ENGENHaria EirEli - EPP. cNPJ: 26.856.166/0001-06. assinatura: 
03/06/2022. Marilza de oliveira leite - Secretária Municipal de Educação.

Protocolo: 809922
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL (srP) Nº 043/2022-ceL/seVoP/PMM, ProcESSo 
N° 11.664/2022-PMM - Tipo Menor Preço Global. data da Sessão: 29/Junho/2022 
- 09:00h (horário local). objeto: rEGiSTro dE PrEÇo coM ViSTaS À coNTraTa-
ÇÃo dE PESSoa JUrÍdica dESTiNado ao forNEciMENTo dE aQUiSiÇÃo dE 
aliMENTaÇÃo, MEdicaMENToS E aSSiSTENcia MÉdica VETEriNária Para SU-
Prir aS NEcESSidadES rElaTiVaS ao caNil da GMM, ÓrGÃo da SEcrETaria 
MUNiciPal dE SEGUraNÇa iNSTiTUcioNal - SMSi. integra do Edital e informa-
ções: 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 Transparên-
cia/Marabá. ass.: dilsirlei Solidade albuquerque - Pregoeiro-cEl/SEVoP.

Protocolo: 809923
aViso de LicitaÇÃo
Processo de LicitaÇÃo N° 12.863/2022-PMM - Modalidade toMa-
da de PreÇos Nº 035/2022-ceL/seVoP/PMM - Tipo Menor Preço Global. 
data da Sessão: 24/Jun/2022 - 09:00h (horário local). objeto: coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo da UrBaNiZaÇÃo, fEcHa-
MENTo EM coNTorNo coM MUro E EM GradiS METálicoS (TiPo G1, TiPo 
G2 E TiPo G3), PaViMENTaÇÃo do ESTacioNaMENTo Para VEÍcUloS E Mo-
ToS, Via dE acESSo E BiciclETário, calÇada EXTErNa do ciNE TEaTro 

dE MaraBá E PrÉdio cUlTUral, Na aVENida VP-07, árEa iNSTiTUcioNal, 
folHa 16, MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. recursos: Próprios da fccM. integra do 
Edital e informações: Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da Secretaria Municipal 
de obras - SEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, 
das 08h 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. franklin 
carneiro da Silva - Presidente da cEl/SEVoP/PMM.

Protocolo: 809925
aViso de LicitaÇÃo
Processo de LicitaÇÃo N° 12.027/2022-PMM - Modalidade coN-
corrÊNcia (srP) Nº 013/2022-ceL/seVoP/PMM - Tipo Menor Pre-
ço Global. data da Sessão: 11/Julho/2022 - 09:00h (horário local). objeto: 
rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE 
ENGENHaria Para EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE MoNTaGEM dE SUBES-
TaÇÕES EM PoSTES coM TraNSforMadorES MoNofáSicoS dE 15 E 25 
KVa, Para aS EScolaS da ZoNa rUral do MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. 
recursos: Salário Educação/fUNdEB/Erário Municipal. integra do Edital e 
informações: Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da Secretaria Municipal de 
obras - SEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, 
das 08h 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/Mara-
bá. franklin carneiro da Silva - Presidente da cEl/SEVoP/PMM.

Protocolo: 809927
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVA IPIXUNA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVa iPiXUNa
retiFicaÇÃo
a Prefeitura Municipal de Nova ipixuna - Pará, através da sua Prefeita Municipal, 
a Sra. Maria da Graça Medeiros Matos, torna público a retificação de extrato de 
contrato, publicado na ioEPa nº 34.994, de 03 de junho de 2022, Página 132. 
onde se lê: (...) Extrato do 3º Termo aditivo do contrato nº 20200165. Leia-
se: (...) Extrato do 4º Termo aditivo do contrato nº 20200165. Nova ipixuna 
- Pará, 06 de junho de 2022. Maria da Graça Medeiros Matos - Prefeita Municipal.

Protocolo: 809928
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO PROGRESSO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVo ProGresso
aViso de LicitaÇÃo Fracassada. PreGÃo eLetroNico Nº 
11/2022-srP. a Prefeitura Municipal de Novo Progresso/Pa, torna público 
que o Pregão Eletrônico nº 11/2022 com data de abertura em 06/06/2022 
as 08h00min, que versa sobre o rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÃo 2 
(doiS) VEÍcUloS 0 km, 4X4, adaptados para ambulãncia tipo simples remo-
ção, destinados a atender as necessidades da secretaria municipal de saúde 
do município de novo progresso/pa, foi considerado fracaSSado devido a 
desclassificação e inabilitação dos licitantes. Scheila Luiza Lavall - Pregoeira.

Protocolo: 809930
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGOMINAS

.

aViso de LicitaÇÃo - PreGÃo eLetrÔNico n° 9/2022-00036. 
objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de agente de 
portaria e vigilante, para dar apoio nas Secretarias Municipais. data de abertura: 
24/06/2022 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: 07/06/2022. luciana Brito Vieira - Pregoeira. PorTaria N° 04/2022-GPP.

Protocolo: 809932
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PIÇARRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PiÇarra-Pa
aViso PreGÃo PreseNciaL
Pregão presencial nº 9/2022-013
contratação de empresa para fornecimento de peças e acessórios originais 
de primeira linha para manutenção dos veículos leves da  frota deste Muni-
cípio. data e abertura dos envelopes: 21/06/2022 horário: 09:00hs
aViso PreGÃo PreseNciaL
Pregão presencial nº 9/2022-014
contratação de empresa com vistas a aquisição de gêneros alimentícios 
(perecíveis e não perecíveis), para atender o cardápio da merenda escolar 
destinados do Programa Nacional de alimentação Escolar (PNaE) no muni-
cípio. data e abertura dos envelopes: 23/06/2022 horário: 09:00hs infor-
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mações e Editais: Prefeitura Municipal de Piçarra, av. araguaia s/n centro 
ou Site:www.tcm.pa.gov.br - Site: www.picarra.pa.gov.br
e-mail: pmpi.departamentolicitacao@gmail.com
EdEr raBElo
Pregoeiro

Protocolo: 809933
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE QUATIPURU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de QUatiPUrU
aViso de LicitaÇÃo. toMada de PreÇo Nº 2/2022-004. Tem 
como objeto: contratação de empresa de engenharia para recuperação 
asfáltica de 33.202,42 m² de vias urbanas e sinalização horizontal na sede 
do município e no distrito de boa vista - etapa i, no município de Quatipuru. 
conforme processo nº 2022/194748/convênio nº 68/2022, celebrado com 
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas - SE-
doP. data da abertura: 22 de junho de 2022. Hora da abertura: 10h00mm. 
local da abertura da Sessão Pública: Sala de reunião ranulfo Teixeira ca-
valcante localizada no prédio da Prefeitura Municipal de Quatipuru - rua 
cônego Siqueira Mendes, s/n. -  Bairro centro - cidade Quatipuru - Pará, 
cEP - 68.709-000. Edital disponível nos sites: https://quatipuru.pa.gov.br/
categoria/licitacoes/, www.tcm.pa.gov.br , e-mail: cplpmq@gmail.com e 
na sede da Prefeitura Municipal, Endereço: rua cônego Siqueira Mendes, 
s/n. -  Quatipuru - Pará, cEP - 68.709-000.Maria ruth c. Pereira - Presi-
dente cPl/PMQ

Protocolo: 809935

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RURÓPOLIS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de rUrÓPoLis
a Prefeitura Municipal de rurópolis-Pa, através da Secretaria Municipal de 
infraestrutura, torna - se público que realizará licitação com cota reser-
vada para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte na Modalidade 
Pregão Eletrônico Nº 017/2022SEMifra-PE-SrP por registro de Preços 
do tipo menor preço por item, cujo o objeto é a contratação de empresa 
especializada no fornecimento de material de construção para atender as 
necessidades da secretaria municipal de infraestrutura de rurópolis, do 
município de rurópolis-pa. data da abertura 21/06/2022 Horário 09:00h  
Será julgado o processo de licitação no endereço eletrônico www.portal-
decompraspublicas.com.br. Para adquirir o edital   nos meios eletrônicos  
www.ruropolis.pa.gov.br,  www.tcm.pa.gov.br (mural de licitações), www.
portaldecompraspublicas.com.br
José Edilson Machado lima- Pregoeiro municipal

Protocolo: 809936

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta BarBara do ParÁ
aViso de aNULaÇÃo
a  Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará/Pa, para conhecimento de 
todos, trona-se nulo e sem nenhum efeito o aviso de licitação publicada no 
diário oficial do Estado no dia 06/06/2022 página 136, PREGÃO ELETRONI-
co Nº0021/2022, TiPo MENor PrEÇo, Modo dE diSPUTa aBErTo para 
rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE lUMi-
Nária E rElÉ foTocoNTrolador. oBJETiVaNdo aTENdEr aS NEcES-
SidadES da SEcrETariaS, doS fUNdoS MUNiciPaiS E da PrEfEiTUra 
MUNiciPal dE SaNTa BárBara do Pará/Pa;
aViSo dE aNUlaÇÃo
a  Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará/Pa, para conhecimento de 
todos, trona-se nulo e sem nenhum efeito o aviso de licitação publicada no 
diário oficial do Estado no dia 06/06/2022 página 136, PREGÃO ELETRONICO 
Nº0022/2022, TiPo MENor PrEÇo, Modo dE diSPUTa aBErTo para rEGiS-
Tro dE PrEÇoS Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE ÓlEo diSEl S10 
Para rEcUPEraÇÃo dE 81.76 KM dE ESTradaS ViciNaiS No MUNicÍPio 
dE SaNTa BárBara do Pará/Pa, EM coNforMidadE coM o coNVÊNio No 
16/2022 QUE ENTrE Si cElEBraM a SEcrETaria dE ESTado dE TraNS-
PorTE - SETraN E a PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaNTa BárBara do Pará;
aViSo dE aNUlaÇÃo
a  Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará/Pa, para conhecimento de 
todos, trona-se nulo e sem nenhum efeito o aviso de licitação publicada no 
diário oficial do Estado no dia 06/06/2022 página 136, PREGÃO ELETRONI-
co Nº0023/2022, TiPo MENor PrEÇo, Modo dE diSPUTa aBErTo para 
rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EM-
PrESa ESPEcialiZada No forNEciMENTo dE GÊNEroS aliMENTÍcioS 
a fiM dE aTENdEr ÀS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE 
aSSiSTÊNcia Social No QUE SE rEfErE a MaNUNTENÇÃo doS SErVi-
ÇoS SocioaSSiSTENciaiS.
Priscila Spindola franchi.
Pregoeira Municipal

Protocolo: 809939

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa
aViso de cHaMaMeNto PÚBLico Nº 003/2022. o MUNicÍPio de 
saNtarÉM, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSa, torna 
público, para conhecimento dos interessados que estará disponível no sítio 
eletrônico https://transparencia.santarem.pa.gov.br/portal/licitacao-contra-
tos-convenios o instrumento de cHaMaMENTo PÚBlico nº 003/2022, que 
visa “para credenciamento de pessoas jurídicas para a prestação de serviço 
de transporte fluvial de equipe de saúde para atender as ações e serviços das 
esf’s ribeirinhas.” a íntegra do edital encontra-se à disposição dos interessa-
dos, a partir do dia 07/06/2022 no site: www.santarem.pa.gov.br. as infor-
mações complementares sobre esta licitação poderão ser obtidas pelos inte-
ressados, pelos e-mail: licitacao.semsa@santarem.pa.gov.br. o recebimento 
da documentação pela comissão Permanente de licitação - cPl será a partir 
do dia 07/06/2022 até _07/07/2022, em dias úteis no horário das 09:00 às 
13:00 horas. celina da Silva liberal - Presidente da cPl
rESUlTado dE liciTaÇÃo. cHaMada PÚBlica Nº 001/2022- SEMSa. a 
Secretaria Municipal de Saúde comunica o resultado da chamada Pública 
nº 001/2022, que visa prestação de serviços ambulatoriais e hospitalares 
de hemodiálise na linha de cuidado da pessoa com doença renal crônica-
drc e agudizada para atendimento da demanda da secretaria municipal 
de saúde declarando credenciada a empresa centro de Hemodiálise ari 
Gonçalves ltda, cNPJ: 13.536.655/0001-20.Vânia Maria azevedo Portela 
- Secretária de Saúde

Protocolo: 809942

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aViso  de aNULaÇÃo de PUBLicaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 00043/2022
o município de São domingos do capim/Pa, pelo princípio da oportunidade 
e conveniência, através da pregoeira torna NUla E SEM EfEiTo a publicação 
de aviso de licitação do dia 02/06/2022, pagina 116, diário oficial do estado 
(ioEPa) do pregão eletrônico nº 00043/2022, que versa sobre o rEGiSTro 
dE PrEÇoS Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS Na rEaliZaÇÃo dE SHoW MU-
Sical, EM aTENdiMENTo aS NEcESSidadES da SEcrETaria dE adMiNiS-
TraÇÃo E fiNaNÇaS do MUNicÍPio dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa.
aVisos de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 00043/2022
o município de São domingos do capim através da pregoeira, torna público 
o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço 
por item que versa sobre rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTUra E EVENTU-
al locaÇÃo dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS coM ViSTa a rEaliZaÇÃo 
dE EVENToS No MUNicÍPio dE SÃo doMiNGoS do caPiM. a data do 
recebimento e abertura das propostas e documentos de habilitação será 
no dia 24/06/2022 às 11:00 horas no sistema comprasnet. o edital esta-
rá disponível nos sites: https://saodomingosdocapim.pa.gov.br/categoria/
licitacoes/ e www.comprasnet.gov.br e e-mail: licitacaosdc2022@gmail.
com, e também poderá ser obtido no prédio da prefeitura, sala da comis-
são Permanente de licitações (cPl) localizada na av. dr. lauro Sodré, nº 
206, centro, São domingos do capim/Pa, cEP: 68635-000, nos dias úteis, 
no horário de 07:00hs às 13:00hs a partir da data da publicação.
Maria JoSE BaSToS do aMaral
PrEGoEira

Protocolo: 809944
PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
decreto de nº 022/2022 - GP/PMsdc
dispõe sobre a nomeação do Sr. WaGNEr roGÉrio GUEdES da SilVa, 
no cargo efetivo de ProfESSor NiVEl i - lÍNGUa PorTUGUESa E rEda-
ÇÃo - Zona rural, da Prefeitura Municipal de São domingos do capim e dá 
outras providências.
o Exmo. Sr. PaUlo ElSoN da SilVa E SilVa, Prefeito Municipal de São domingos 
do capim, Estado do Pará, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.
dEcrETa:
art. 1º - fica nomeado o Sr. WaGNEr roGÉrio GUEdES da SilVa, porta-
dor do rG nº 3652966 - SEGUP/Pa e cPf nº 749.058.562-72, aprovado no 
concurso público cPMSdc - 001/2011, para ocupar e exercer as atribuições 
do cargo efetivo de ProfESSor NiVEl i - lÍNGUa PorTUGUESa E rEda-
ÇÃo - Zona rural, da Prefeitura Municipal de São domingos do capim.
art. 2º - o servidor cumprirá o ESTáGio ProBaTÓrio, de 3 anos, com 
avaliação periódica do desempenho de suas aptidões no exercício do cargo, 
através de uma comissão especial, podendo ser demitido durante o período 
ou no final do estágio, com fulcro no artigo 41 e seguintes da Constituição 
federal e legislação pertinente.
art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
art. 4º - ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de São domingos do capim, em 30 de maio de 2022.
PaUlo ElSoN da SilVa E SilVa
Prefeito Municipal

Protocolo: 809946
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
extrato de contrato
contrato n° 20220278 - PreGÃo eLetrÔNico Nº 006/2022-srP 
- contratante: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - con-
tratado: H. NoGUEira da SilVa & cia lTda - objeto: aQUiSiÇÃo dE 
PEÇaS, acESSÓrioS, fErraMENTaS, PNEUS E MaTErial PErMaNENTE 
Para MaNUTENÇÃo PrEVENTiVa E corrETiVa doS VEÍcUloS E MaQUi-
NaS PESadaS, Para aTENdEr aS NEcESSidadES daS SEcrETariaS: 
SEMoB e SEMUrB. Vigência: 02/06/2022 a 31/12/2022 - Valor Global: r$ 
379.382,26 (trezentos e setenta e nove mil, trezentos e oitenta e dois reais 
e vinte e seis centavos) - data da assinatura: 02/06/2022.
Joao clEBEr dE SoUSa TorrES
Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 809949
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ

.

MUNicÍPio de sÃo FraNcisco do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo
UasG 980547 - PreGÃo eLetrÔNico Nº 018/2022-Pe-srP-PMsF-saÚde, 
com objeto: formação de registro de preços para futuras e eventuais aqui-
sições de equipamento e material permanente para estabelecimentos de 
Saúde pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de São francisco do 
Pará. data de abertura: 22/06/2022 às 08h10min, através do www.com-
prasnet.gov.br. o edital estará disponível no www.comprasnet.gov.br, site 
da Prefeitura e/ou Portal do TcM/Pa.
Patrícia Silva chaves
Secretaria Municipal de Saúde

Protocolo: 809950

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo seBastiÃo da Boa Vista
rETificaÇÃo. EXTraTo dE diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 7/2022-001. 
origem diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 7/2022-001, na publicação circula-
da em 31/05/2022 no ioEPa (N°34.988 pág.124), onde se lê- cNPJ n° 
19.869.005/0001-39, leia-se: cNPJ n° 19.869.004/0001-39.
rETificaÇÃo EXTraTo dE coNTraTo. diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 
7/2022-001. origem diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 7/2022-001, na publi-
cação circulada em 31/05/2022 no ioEPa (N°34.994 pág.133), onde se 
lê- cNPJ n° 19.869.005/0001-39, leia-se: cNPJ n° 19.869.004/0001-39.

Protocolo: 809953
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SOURE

.

Prefeitura Municipal de soure
aviso de Licitação - tomada de Preço nº 004/2022-tP
a Prefeitura Municipal de Soure-Pa, torna público a todos os interessa-
dos ao processo licitatório que tem como coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE 
ENGENHaria Para coNSTrUÇÃo do SiSTEMa dE aBaSTEciMENTo dE 
áGUa do Bairro PacoVal, ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da 
PrEfEiTUra MUNiciPal dE SoUrE, coNforME PlaNilHa orÇaMEN-
Taria, croNoGraMa fiSico-fiNacEiro E MEMorial dEScriTiVo. a 
abertura será no dia 28/06/2022 as 09:00 horário de Brasília. o Edital e 
seus anexos estão disponíveis em https://soure.pa.gov.br/portal-da-trans-
parencia/ informações e-mail: sourelicitacao@gmail.com.

Protocolo: 809957

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU

.

ato PreFeitUra MUNiciPaL de toMÉ aÇU
aViso de LicitaÇÃo
o Município de Tomé açu, torna público aos interessados que às 09:00h, 
do dia 20/06/2021, PrEGÃo ElETrÔNico nº 9/2021-0206001-SrP. ob-
jeto: registro de preços para eventual e futura aquisição de mobiliário 
geral, eletrodomésticos e eletrônicos, visando atender as necessidades da 

Prefeitura Municipal de Tomé-açu e as demais secretarias que compõem 
a esfera administrativa municipal. 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 consultado ou retirado no 
Portal dos Jurisdicionados do Tribunal de contas dos Municípios do Estado 
do Pará - TcM/Pa: www.tcm.pa.gov.br e no site http://www.portaldecom-
praspublicas.com.br.
HUGo lEoNardo PoNTES dE alMEida - Pregoeiro

Protocolo: 809958
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VIGIA

.

eXtrato de coNtrato
coNcorrÊNcia Nº. 5/2022-001-PMVN - contrato Nº 160522 - 001 - 
PMVN. objeto: contratação de empresa especializada na execução de ser-
viços de reforma e ampliação do Hospital Municipal de Vigia. contratante: 
Prefeitura Municipal de Vigia, cNPJ nº 05.351.606/0001- 95.contratada: 
aSa locaÇÃo E SErViÇoS EirEli, cNPJ Nº 5.213.933/0001-80.Valor: r$ 
4.182.799,08 (quatro milhões, cento e oitenta e dois mil, setecentos e no-
venta e nove reais e oito centavos).Vigência: 12 (doze) meses, a partir da 
data de assinatura do contrato. assinatura: 16 de maio de 2022.Job Xavier 
Palheta Junior - Prefeito Municipal de Vigia de Nazaré

Protocolo: 809964

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VITÓRIA DO XINGU

.

aViso de LicitaÇÃo - PreGÃo PreseNciaL srP Nº. 9/2022-033-
FMe - rePetiÇÃo
oBJETo: contratação de empresa especializada em desenvolvimento de 
sistemas informatizados de gestão educacional aplicado exclusivamente 
ao setor público, para o fornecimento de licença de uso de software, ma-
nutenção evolutivas e corretivas, serviço de conversão de dados legado, 
serviço de capacitação, implantação, suporte e atendimento técnico de to-
dos aplicativos e módulos com o objetivo de formar o Sistema de registro 
de Preços da administração Pública Municipal, para contratações futuras. o 
Edital passa ter a nova data de aBErTUra: 22/06/2022, às 09:00 horas. 
local P/ rETirada E iNforMaÇÕES: o Edital estará disponibilizado, na 
íntegra, no endereço eletrônico, www.vitoriadoxingu.pa.gov.br e também 
poderão ser lidos ou obtidas cópias na sede do departamento de Supri-
mentos e Serviços, situado na avenida Manoel félix de farias s/n, Bairro 
centro, Vitória do Xingu/Pa, das 08:00 às 12:00 horas. Vitória do Xingu/
Pa, 06/06/2022. Joaquim dos Santos Mendes - Pregoeiro.

Protocolo: 809967
..

ParticULares
.

alana thaís Lobato de souza comunica que solicitou junto a sem-
ma/Bujaru, LO para extração e beneficiamento de areia e seixo, em uma 
área localizada no município de Bujaru/Pa.

Protocolo: 809924
..

eMPresariaL
.

a eLieZeQUe aNtoNio da siLVa JesUs (traNKaBeca), cNPJ 
39.440.587/0001-95, torna público que está requerendo a SEMaS/Pa, a 
licença de operação - lo para atividade de Transporte rodoviário de Pro-
dutos Perigosos (Botijões de gás P13), protocolado sob o nº 2022/17763.

Protocolo: 809921
FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo de trairÃo-Pa
aviso de Licitação
tomada de Preços n° 006/2022FMe-tP.
o fUNdo MUNiciPal dE EdUcaÇÃo dE TrairÃo-Pa, torna público em 
cumprimento aos conceitos contidos na lei federal n° 8.666. de 21/06/1993 
e suas alterações em vigor, fará realizar, em sua sede ás 09:00 horas do 
dia 22/06/2022, licitação na modalidade ToMada dE PrEÇoS, do tipo 
menor preço global, para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM 
oBraS E SErViÇoS dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo dE aMPliaÇÃo da 
EScola MUNiciPal dE ENSiNo fUNdaMENTal BEla ViSTa do caracol, 
a aMPliaÇÃo coNTa coM a coNSTrUÇÃo dE 3 (TrÊS) SalaS, SENdo 2 
(dUaS) dE aUla E 1 (UMa) dE BiBlioTÉca, No MUNicÍPio dE TrairÃo, 
dE acordo coM o ProJETo BáSico E aS ESPEcificaÇÕES EM rEGiME 
dE EMPrEiTada Por PrEÇo GloBal, com base nas condições estabeleci-
das no Edital Tomada de Preços n° 006/2022fME-TP.
o Edital completo e maiores informações poderão ser obtidos na Prefei-
tura Municipal de Trairão - Pa, a partir da publicação deste. Trairão - Pa, 
06 de junho de 2022. Pedro José Honório lino Presidente de comissão de 
licitação.

Protocolo: 809914
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a. a.  BarBosa eireLi (sMart aLVes) cNPJ: 25.073.442/0001-99 
localiZado Na rUa ValE do XiNGU, 646, cENTro, cEP: 68.140-000, 
UrUará-Pa. TorNa PÚBlico QUE rEQUErEU a licENÇa dE oPEraÇÃo 
da SEMa dE UrUará - Pa aTraVÉS do ProcESSo Nº 100/2022-2.

Protocolo: 809915
o diretor regional do seNai, usando as atribuições legais que lhe 
foram conferidas por lei,
rESolVE:
PUBlicar EMENTa dE rESolUÇÕES/2022, do SENai/cr/Pa.
resoLUÇÃo seNai cr/Pa Nº 11/2022
EMENTa: autorizar o funcionamento do curso Técnico de Nível Médio em 
Eletromecânica, constante do Eixo Tecnológico controle e Processos indus-
triais, a ser oferecido pelo SENAI/PA, no Centro de Educação Profissional 
de canaã dos carajás - caNaÃ doS caraJáS /Pa.
resoLUÇÃo seNai cr/Pa Nº 12/2022
EMENTa: autorizar o funcionamento do curso Técnico de Nível Médio em 
Eletroeletrônica, constante do Eixo Tecnológico controle e Processos in-
dustriais, a ser oferecido pelo SENAI/PA, no Centro de Educação Profissio-
nal de canaã dos carajás- caNaÃ doS caraJáS /Pa.
resoLUÇÃo seNai cr/Pa Nº 13/2022
EMENTa: autorizar o funcionamento do curso Técnico de Nível Médio em Edi-
ficações, constante do Eixo Tecnológico Infraestrutura, a ser oferecido pelo 
SENAI/PA, no Centro de Educação Profissional de Marabá - MARABÁ /PA.
resoLUÇÃo seNai cr/Pa Nº 14/2022
EMENTa: autorizar o funcionamento do curso Técnico de Nível Médio em 
Eletromecânica, constante do Eixo Tecnológico controle e Processos indus-
triais, a ser oferecido pelo SENAI/PA, no Centro de Educação Profissional 
de Parauapebas - ParaUaPEBaS /Pa.
resoLUÇÃo seNai cr/Pa Nº 15/2022
EMENTa: autorizar o funcionamento do curso Técnico de Nível Médio em Se-
gurança do Trabalho, constante do Eixo Tecnológico Segurança, a ser ofereci-
do pelo SENAI/PA, no Centro de Educação Profissional de Juruti - JURUTI/PA.
resoLUÇÃo seNai cr/Pa Nº 16/2022
EMENTa: autorizar o funcionamento do curso Técnico de Nível Médio em 
redes de computadores - itinerário V, constante do Eixo Tecnológico in-
formação e comunicação, a ser oferecido pelo SENai/Pa, no centro de 
desenvolvimento da amazônia - BElÉM /Pa.

Protocolo: 809911
Pneus castro Paragominas Ltda-ePP, cNPJ Nº. 63.886.121/0001-
00, torna público que requereu a Secretaria Municipal de Meio ambiente 
de Paragominas, a lo para a atividade de serviços automotivos, venda de 
peças, oficina mecânica, borracharia, serviços de cambagem, alinhamento 
e balanceamento, localizada na av. Pres. Vargas, Nº 510, angelim, Para-
gominas - Pa.

Protocolo: 809917
editaL de coNVocaÇÃo
asseMBLÉia GeraL eXtraordiNÁria
o Presidente da cooperativa de Mineradores e Produtores da região de Jaca-
reacanga - cooMPErJa, inscrita sob o cNPJ nº 38.123.054.0001/17 e NirE 
nº15400021695, no uso das atribuições que lhe conferem o Estatuto Social da 
mesma, convoca todos os cooperados, que nesta data são em número de 20 
(vinte), cooperados em condições de votar, para se reunirem em assembleia 
Geral Extraordinária à realizar-se na sede da cooperativa, localiza à av. Belém, 
nº 25, Sala a, Bairro centro, Município de itaituba, Estado do Pará cEP: 68180-
090, no dia 17 junho de 2022, respeitando na condição presencial, a limitação de 
participantes conforme decreto Estadual, numa sexta-feira, às 08:00 (oito ho-
ras) com a presença de 2/3 (dois terços) do número de cooperados em primeira 
convocação, às 09:00 (nove horas), com a presença de metade mais 01 (um) do 
número de cooperados, em segunda convocação, e às 10:00 (dez horas), com a 
presença de no mínimo 10 (dez) cooperados, em terceira e última convocação, 
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
i. Pauta da assembleia Geral Extraordinária:
1.  reforma Geral do Estatuto Social;
2.  alteração do Endereço da cooMPErJa;
3.  Mudança do objetivo da Sociedade;
4.  Mudança da razão Social;
5.  alteração do capital Social da cooMPErJa;
6.  aprovação, consolidação do regimento interno;
7.  reformulação do quadro social “admissão e/ou desligamento de sócios”;
8.  Eleição e posse do conselho de administração, para cargos em vacância;
9.  Eleição e posse do conselho fiscal;
10.  relatório de Gestão;
11.  Plano de atividades da cooperativa para o exercício de 2022;
itaituba, Pará, 06 de Junho de 2022.
adriano aguiar de oliveira Santos
Presidente
NoTa: Em atendimento às recomendações da organização Mundial de Saúde 
(oMS) e das autoridades nacional, estadual e municipal de saúde, será feita 
higienização sanitária na entrada, sendo obrigatório o uso de máscaras por 
todos os cooperados, bem como haverá demarcação de assentos a fim de 
garantir a observância do necessário distanciamento entre as pessoas.

Protocolo: 809918
PetroNorte coMÉrcio de coMBUstÍVeL Ltda - Me, inscrita no 
cNPJ: 23.792.178/0001-78, situada na avenida isaias antunes Pinheiro - n° 
17, bairro Santa luzia, Novo Progresso-Pa , torna público que rEcEBEU da SEM-
Ma/NP a l.o.P (licENÇa dE oPEraÇÃo ProViSÓria) n° 003/2022,  através do 
processo n° 907/2020, em 28/07/2020 para sua atividade.

Protocolo: 809909
cooPa - cooPeratiVa Mista de eXP. MiN. aGroP. e coLoNiZa-
dora de PatrocÍNio Ltda, inscrita no cNPJ: 34.691.600/0001-65, 
situada na Br 163, Km 1085 ME adt 8 Km pela vicinal celeste ME mais 
30 Km pela vicinal Progresso-s/n, Zona rural, Novo Progresso-Pa , torna 
público que rEQUErEU da SEMMa/NP a lP, li, lo,  através do processo n° 
828/2022, em 12/05/2022 para sua atividade.

Protocolo: 809910

ata de reUNiÃo - Jc ParticiPaÇÕes Ltda. - cNPJ: 43.888.947/0001-93 - NirE: 
15201707180.No dia 02 (dois) de maio do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 
09h:30min (nove horas e trinta minutos), na empresa Jc ParTiciPaÇÕES lTda., 
sociedade empresária limitada, com sede e foro jurídico na rua Jataí, nº 423, lote 
19, Quadra 77, Vila Paulista, redenção/Pa, cEP 68.552 710, inscrita no cNPJ sob 
o nº 43.888.947/0001-93, com seus atos constitutivos arquivados na JUcEPa sob 
o NirE de nº 15201707180, em 15/10/2021. da PrESENÇa: foi realizada assem-
bleia de reunião entre os sócios desta Sociedade limitada, comparecendo os sócios: 
crispim Jacques de Vasconcelos, Jucimara da Silva Vasconcelos e luma Vasconcelos, 
que integralizam conjuntamente 100% (cem por cento) do capital Social da empre-
sa Jc ParTiciPaÇÕES lTda. tendo sido, portanto, alcançado o quórum necessário 
para se efetivar esta assembleia. da coMPoSiÇÃo da MESa: Preside esta assem-
bleia o PrESidENTE, crispim Jacques de Vasconcelos, acompanhado da SEcrE-
Tária, Jucimara da Silva Vasconcelos. daS forMalidadES lEGaiS: a presente 
assembleia de reunião entre sócios atendeu a todas as formalidades legais. daS 
PUBlicaÇÕES: dispensadas as formalidades de convocação, face à presença da 
totalidade dos sócios, nos termos do parágrafo 2º do art. 1.072 da lei 10.406/02. 
da ordEM do dia: redução do valor do capital Social de r$ 1.959.766,00 (um 
milhão, novecentos e cinquenta e nove mil, setecentos e sessenta e seis reais) para 
r$ 1.464.960,00 (um milhão, quatrocentos e sessenta e quatro mil, novecentos 
e sessenta reais), por ser excessivo em relação ao objeto da sociedade, conforme 
previsão legal disposta no art. 1.082, ii, da lei 10.406/02. daS dEliBEraÇÕES: 
iniciada a reunião, deliberam os sócios por unanimidade, aprovar a lavratura desta 
ata em forma de sumário. item 1. disponibilizado contrato Social para apreciação 
individual dos sócios. item 2. Explicados os motivos para redução do capital Social, 
estando todos os sócios cientes de que o capital Social da empresa Jc ParTiciPa-
ÇÕES lTda. será reduzido por ser excessivo em relação ao objeto da sociedade, 
conforme disposto no art. 1.082, ii da lei 10.406/02. item 3. os sócios, em sua 
totalidade, reconhecem que o capital Social da empresa Jc ParTiciPaÇÕES lTda. 
será reduzido de r$ 1.959.766,00 (um milhão, novecentos e cinquenta e nove mil, 
setecentos e sessenta e seis reais) para r$ 1.464.960,00 (um milhão, quatrocentos 
e sessenta e quatro mil, novecentos e sessenta reais). item 4. aprovada sem restri-
ção, pela totalidade dos sócios, a redução do capital Social da empresa Jc ParTici-
PaÇÕES lTda., de r$ 1.959.766,00 (um milhão, novecentos e cinquenta e nove mil, 
setecentos e sessenta e seis reais) para r$ 1.464.960,00 (um milhão, quatrocentos 
e sessenta e quatro mil, novecentos e sessenta reais).do ENcErraMENTo E aPro-
VAÇÃO DA ATA: Por fim, a palavra foi concedida àquele que dela quisesse fazer uso 
para discorrer sobre os assuntos de interesse social. Não existindo manifestações, o 
PrESidENTE encerrou a assembleia. a SEcrETário lavrou a presente ata e exe-
cutou a sua leitura, que em seguida foi assinada por todos os presentes. redenção/
Pa, 02 de maio de 2022. crispim Jacques de Vasconcelos - Presidente; Jucimara da 
Silva Vasconcelos - Secretária; crispim Jacques de Vasconcelos - Sócio; Jucimara da 
Silva Vasconcelos - Sócia; luma Vasconcelos - Sócia.

Protocolo: 809907
a empresa M. GoMes da costa eireLi inscrita no cNPJ sob o nº 
06.029.597/0001-83, processo nº 2021/0000039141, torna público que 
solicitou da SEcrETaria ESTadUal dE MEio aMBiENTE - SEMaS, a li-
cENÇa dE oPEraÇÃo para a atividade de TraNSPorTE rodoViário dE 
ProdUToS PEriGoSoS, localizada Br 153 S/N, KM 02, Bairro Setor in-
dustrial, SÃo GEraldo do araGUaia/Pa.

Protocolo: 809904
orGaNiZaÇÃo sociaL Biotec-aMaZÔNia
acordo de coNFideNciaLidade QUe eNtre si ceLeBraM a 
associaÇÃo Biotec-aMaZÔNia e ceNtro de iNoVaÇÃo e eN-
saios PrÉcLÍNicos - cienP
objeto: o presente acordo tem por objeto a proteção de toda a iNforMa-
ÇÃo coNfidENcial disponibilizada pelas Partes, por força das atividades 
que executarem em razão do dEScriÇÃo da fiNalidadE PEla QUal ES-
TÃO SENDO REVELADAS INFORMAÇÕES, as quais ficam subordinadas aos 
termos do presente acordo.
data da assinatura: 18 de maio de 2022 - Vigência: 10 anos.
Primeira Partícipe: BioTec-amazônia (cNPJ: 26.791.074/0001-87).) - Se-
gunda Partícipe: cENTro dE iNoVaÇÃo E ENSaioS PrÉ-clÍNicoS - ciEnP 
devidamente inscrita no cNPJ sob o n° 18.118.151/0001-04.

Protocolo: 809905
a tiM s/a (cNPJ 02.421.421/0001-11) torna público que recebeu da 
Secretaria de Meio ambiente de cumaru do Norte/Pa a licença de opera-
ção Nº 009/2022 (Proc Nº 119/2021), válida até 30/05/2024, para Es-
tação rádio Base Site id. PacMr002_4G-cUMaJ1, situada à rua Santa 
catarina, Qd. 99, lt. 16, centro, cumaru do Norte/Pa.

Protocolo: 809901
receBiMeNto de LiceNÇa aMBieNtaL de oPeraÇÃo
a WLM ParticiPaÇÕes e coMÉrcio de MÁQUiNas e VeÍcULos 
s.a., cNPJ 33.228.024/0008-28, torna público que recebeu da SEMMa
-oriximiná a licença ambiental de operação Nº 166/2022, com validade 
até 31/12/2022, para a atividade de comércio de varejo de peças e aces-
sórios novos para veículos automotores, localizada em ST Porto de Trom-
betas, Nº s/n, Porto de Trombetas, oriximiná.

Protocolo: 809896
MaFro traNsPortes Ltda, inscrita no cNPJ: 08.858.785/0020-02, si-
tuada na Br 163, Km 1083 M/E - s/n°, Zona rural, Novo Progresso-Pa , tor-
na público que rEcEBEU da SEMMa/NP a l.o (licENÇa dE oPEraÇÃo) n° 
035/2022,  através do processo n° 697/2022, de 20/04/2022 para sua atividade.

Protocolo: 809892
H&F serViÇos Ltda, inscrita no cNPJ 03.552.487/0002-94, torna público, 
que requereu, da Secretaria de Estado de Meio ambiente - SEMa, a renovação da 
licença de operação, n° 12584/2021, processo 2018/0000010255, para a atividade 
de Transporte de Produtos Perigosos, no município de Paragominas-Pa.

Protocolo: 809898
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