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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

decreto de 15 de JUNHo de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição Estadual; e
considerando o disposto na lei complementar Estadual nº 022, de 15 de 
março de 1994;
considerando o disposto no decreto Estadual nº 2.115, de 23 de abril de 1997; 
considerando o resultado da 2ª reunião Extraordinária do conselho Su-
perior da Polícia civil (coNSUP), ocorrida no dia 18 de abril de 2022, que 
aprovou a relação dos policiais civis a serem promovidos, referente ao mês 
de abril de 2022; 
considerando as informações constantes nos autos do Processo nº 
2022/494823 e o Parecer nº 000342/2022,
d E c r E T a: 
art. 1º fica concedida, de acordo com os critérios previstos no decreto 
Estadual nº 2.115, de 23 de abril de 1997, progressão funcional, por an-
tiguidade e merecimento, relativa a 21 de abril de 2022, aos servidores 
públicos integrantes do Grupo Polícia civil, código GEP-700, relacionados 
no anexo deste decreto.
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a contar de 21 de abril de 2022.
Palácio do GoVErNo, 15 dE JUNHo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

aNeXo
reLaÇÃo de PoLiciais ciVis cLassiFicados À ProMoÇÃo FUN-
cioNaL reLatiVa À aBriL de 2022
cateGoria FUNcioNaL: deLeGado de PoLÍcia ciViL cLasse “a” - 
GeP – Pc – 701.1 Para cLasse “B” - GeP – Pc – 701.2
CRITÉRIO: ANTIGUIDADE
alESSaNdra riBEiro iNSaBrald
Joao EdSoN riBEiro coSTa
roBSoN da SilVa MENdES
MarcoS aNdrE araUJo da SilVa
lUcaS PiMENTEl GoMES lUZ
EdSoN rodriGUES dE aZEVEdo
lUciaNo raMoS dE oliVEira
HErGoN HENriQUE dE SoUZa
Mara roSa dE fraNca SoUZa
adriaNo loUrENco iZidio
Maria JUlia alMEida da SilVa
ricardo lUiS GoMES dE MENEZES
ricardo PicaNco d aVila
MarcoNdES MENdES dE MiraNda
GilVaN GoMES dE alMEida
iVaN PiNTo da SilVa
WaNEY fraNca alEXaNdrE
MarcUS TUlio dE SoUSa PaSTor
fErNaNdo da SilVa oliVEira
aNToNio Mororo JUNior
daVid JoSÉ MoNTEiro SilVEira
dJalMa aNToNio PaUla doS SaNToS
faBio aMaral BarBoSa
rafaEl aUGUSTo dE aNdradE
daVid BaHUrY MESQUiTa da SilVa
GUilHErME GoNÇalVES da SilVa
JoÃo aBEl BarBoSa dE MaTToS
Marilia lEal MarcHiori
lENiSE SaNToS doS SaNToS
lUiZa MoEMa SarMENTo dE carValHo
TaTYaNa GoNZaGa lafETa MadUrEira
allaN PiNHEiro caValcaNTE
fraNciSco alairToN MariNHo JUNior
fraNciSco ENZio alVES dE SoUSa
JoHNNY TadEU MoraES doUrado
GUSTaVo SoarES da SilVa cEccaGNo
arTHUr SilVa ViEira
EdESio riBEiro doS SaNToS
Joao PaUlo BErNardiNo dioGENES
THiaGo MENdES diNiZ
ViNiciUS UlHoa alMEida
BrUNo aUGUSTo aMaZoNaS dE MENEZES
liNcolN cESar Pirao VrUcK
raPHaEl TaVarES MacEdo dE SalES
CRITÉRIO: MERECIMENTO
fErNaNdo cESar MarcoliNo da SilVa JUNior 
MarcElliNo KiElMaNoWicZ aMaZoNaS
Milla MoUra alMEida
aMaNda PErEira da coSTa
airToN cESar BarBoSa fEiToSa
carloS GUSTaVo dE SaMPaio fErrEira

daNiEllE Maria dE SoUSa aMBroSio
EriSSoN fEliPE SEBrENSKi lEal
fEliPE riBEiro fErrEira
fEliPE oliVEira frEiTaS
filiPE MoUra rEGo NoGUEira lEal
JUliaNo corrEa
KariNE PoNTES dE SoUZa araUJo
Maria dE faTiMa cHaVES doS SaNToS
Maria lidiaNE PiNHEiro
ricardo MorEl loPES JUNior
rafHaEl rodriGUES MacHado
WalMir raciNE liMa loPES JUNior
THiaGo cHarao MarTiNS
VicTor lUiZ coUTo carNEiro
BrENo rUffEil GoMES
MarcElo diNiZ SaNToS filHo
MarcElo ZaP BErToNcEllo
raUl caMPoS caBral
rodriGo da SilVa fErro
THEo rEiS ScHUlEr
WEllToN doS SaNToS fErNaNdES
WiliaM ricHEr foNSEca
carloS cESar da SilVa
fraNciS THoMaS ViaNa NaSciMENTo BarroS
GaBriEl aNGElo dE oliVEira SaNToS
JEffErSoN dE SoUSa riBEiro
JoHNNY dE SaNTaNa fErrEira
NicHolaS BarBoSa HorTENcio dE liMa
PEdro PaUlo dE oliVEira MorEira
rENNaN ViaNNa SaNToS
WilSoN JoSE da SilVa
aNToNio carloS PiNZaN JUNior
daNiEl lUiS dE oliVEira
filiPE aMoriM MElo
flaVio carloS dE MEirElES
JoNaS dioGo da SilVa
JUllYa GaBrYElla oliVEira SaNToS
lUcaS MacHado dE SalES
lUciaNa fraNca caYrES TUNES
MarcoNi liMa MarQUES
MariaNa MadEira oliVEira
NaTHalia criSTiNa rEiS raNGEl
rodriGo fErNaNdES dE MEdEiroS
aNa lUiSa SiMaN laGE SaNToS
BErNardo araUJo diNiZ
carloS EdUardo cUcco BarcElloS
daNiEll alVES dE aNdradE
fEliPE PErEira SilVa
fEliPE rocHa dE MoUra
GaBriEl iMPEliZiEri MoUra da SilVEira
HEiTor SoarES GoNcalVES
Maria aGda lEiTE
TaiNaN MElo carQUEiJa MoNTEiro
ViNNiciUS ariEl loBo oliVEira
aUGUSTo da SilVa lEME
daVi cordEiro MESQUiTa rocHa
daVid HENriQUE flaVio
Erir riBEiro coSTa NETo
GaBriEla carValHo aNdradE dE JESUS
GESSica THaiaNY GoMES dE ararUNa
GUSTaVo rocHa aMoGlia
Joao lUiS fErrao TEiXEira corrEia dE araUJo
lUaNda TUPiaSSU VillaS MaciEl
MaTHEUS BrUScHi oMiZZolo
raUl ElViS rodriGUES caSTro
rENaTa doS SaNToS GUiMaraES
alEXSaNdro WidMar
fEliPE adriaNo SaraiVa lUSToSa BEZErra
JorGE daVid da SilVa carValHo JUNior
JoSE clEofilo rodriGUES MElo filHo
KElSSoN ScHNEidEr araUJo alEXaNdriNo
lUiZ GUilHErME NEVES dE MElo
EliENE carla dE liMa
lUiZa GoMES
YaN roBErTo alMEida da SilVa
lUa fiGUEirEdo ViEira
daNiEl alBrEcHT fErrEira
ricardo ViEira dE liMa
ESli PErEira GoMES JUNior
raoNi BarcElloS GrEGorio PiNTo
aloiSio MacHado da rocHa
cateGoria FUNcioNaL: deLeGado de PoLÍcia ciViL cLasse “B” 
- GeP – Pc – 701.2 Para cLasse “c” - GeP – Pc – 701.3
CRITÉRIO: ANTIGUIDADE
aNToNio JoSE dE SoUZa liMa 
GilVaNdro da crUZ BarBoSa
lUiZ PaUlo Galrao filHo
CRITÉRIO: MERECIMENTO
adriaNa carla MaGNo BarBoSa
WaliSoN MaGNo daMaScENo
lUciaNo frEiTaS faria
rodriGo aUGUSTo coSTa dE aMoriM
VicTor coSTa liMa lEal
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cateGoria FUNcioNaL: deLeGado de PoLÍcia ciViL cLasse “c” 
- GeP – Pc – 701.3 Para cLasse “d” - GeP – Pc – 701.4
CRITÉRIO: ANTIGUIDADE
lUZia Maria NEGrao doS SaNToS 
roSaMalENa dE oliVEira aBrEU 
CRITÉRIO: MERECIMENTO
SaMUElSoN YoiTi iGaKi
Maria do Socorro rodriGUES BEZErra SilVa
JaMil fariaS caSSEB
cateGoria FUNcioNaL: iNVestiGador de PoLÍcia ciViL – 
cLasse “a” – GeP – Pc – 705.1 Para cLasse “B” - GeP – Pc – 
705.2 (NÍVeL sUPerior)
CRITÉRIO: ANTIGUIDADE
iVar TaNcrEdi dE araUJo
rEGiNaldo fErrEira liMa
MarcEl SilVa doS rEiS
THaiaNa NaZarE BoNfiM dE liMa alVarENGa
roBErTo Sa dE oliVEira
JoSE frEiTaS da SilVa NETo
SaBriNa lUciaNa do carMo loBo
carloS adriaNo cardoSo fErrEira
daNiEl GEMaQUE PaiVa
roBSoN JUNior da coSTa faVacHo
SidclEY SilVa BarroSo
MaNoEl claUdio fErNaNdES da SilVa
lEaNdro da SilVa BraGaNca
WaldiclEBEr fErrEira do NaSciMENTo
MarcoS daVid rocHa dE SoUZa
adriaNo da PaiXao SoUTo
Jairo fariaS da SilVa
flaYTooN alVES dE oliVEira
SilaS cHaVES aPiNaGES
rafaEl TEiXEira oliVEira
iraN MarTiNS dE MESQUiTa
roBSoN dE caSTro NaSciMENTo
iaNN MoTa PalHETa
VicTor da SilVa MorEira
ValEria da coSTa ValENTiM
Joao aNdrE BiSPo SilVa NoGUEira
JoSENildo BarBoSa dE SoUSa
diEGo MarSoN
MidiEl carloS aGUiar forMENTo
PaUlo cESar PErEira da SilVa BarBoSa
aldEMir PorTEla dE aGUiar
lUiZ TadEU NUNES dE MEllo JUNior
daNiEl dE oliVEira liMa
HildEr alVES da SilVa
EPaMiNoNdaS GoNcalVES aNcHiETa JUNior
lUiZ TadEU NUNES dE MEllo JUNior
GEaNdrE MaToS alVarENGa
EdiNaldo araUJo doUrado
rENaN fraNciSco rodriGUES BraGa
lUiZ faBiaNo caSTro dE SoUZa da coSTa
EliaS cElESTiNo cirQUEira
fEliPE ViTor diaS caSTro
iraNilSoN da SilVa cordEiro
WENdEl roBErTo MarTEl doS SaNToS
lEoNardo alEXaNdrE da lUZ PiMENTEl
faBiaNa PErEZ carValHo BarBoSa
riValdo rUEla da SilVa
lUcilENE do Socorro MaUES PErEira caldaS
dJalMa carSoN rodriGUES GoES
fraNcES carloS liMa Madrid
KHalil aBraNTES VaScoNcEloS ciliao
dHiaN carloS PaSSoS BorGES
aNTENor JUlio caMPoS GUEdES
aNToNio MarcoS XiMENES SoarES
PaUlo roBErTo BarSaNo
dEiZE BoTElHo dE aQUiNo alVES
EridiaNE da coNcEicao rodriGUES doS SaNToS
orlaNdo loPES raMoS
JoSE clEViS da SilVa
Edi HUMBErTo SErrao QUarESMa
claUdio ricardo Garcia da SilVa
adaao doS SaNToS
JoNaTHaN rocHa dE HolaNda
raMoN rafaEl alVES NEVES
BrUNo rafaEl NaSciMENTo SaNTaNa
Marcio aNdrE dE frEiTaS BEllo
VaNESSa NoroNHa corrEa fErrEira
WENdSoN lEoN TiaGo fraZao riBEiro
ViTor diaS faidHErB
raMoN araN carValHo dE SoUSa
lEHoNES SilVa rEBoUcaS
JoYcE MaiKa BoHN
liVio BrUNo ciriNo colarES
ValdEir dE SoUZa PErEira
lUiS HENriQUE carValHo araUJo
UliSSES SaNToS Para filHo
aliNE JESSica MENdoNca araUJo
alaN HENriQUE dE SoUZa aNdradE
GErSoN adErSoN corrEia doS SaNToS

GlaUcia riZia VEraS PaNToJa
dErEcK aNdErSoN MarTiNS rodriGUES
PEdro HENriQUE PacHEco
CRITÉRIO: MERECIMENTO
EliaS da SilVa Vilaca 
roGErio EVaNGEliSTa liMa oliVEira
TiaGo Jarro fErNaNdES
BrUNo aUGUSTo TEiXEira EricEira
aUGUSTo cESar MariNHo VaScoNcEloS
MicHEl da SilVa SoUSa
iGor rUaN aNToNio do roSario rEiS
BrUNo da MaTa BaNi araNTES
alEX MENdoNca BarrETo
fEliPE dE SoUZa raMoS
doUGlaS coElHo da PaiXao
roMario liMa GoNcalVES
ViNiciUS GoMES ViTaliaNo
SErGio alVES dE SoUZa
dElcilENY oliVEira cHaVES
roMEro GioTTo do aMaral BraSil
raYMUNdo alEXaNdrE faraH NETTo
Marcio loiola MUNiZ
rodriGo MariNHo dE SoUSa
alBErTo SoUSa MorEira
aNdErSoN lUiZ caMPoS dE oliVEira
faBiaNo cHaVES SilVa
floraidES SilVa aSSUNcao
fErNaNdo BiVaQUa dE araUJo SoBriNHo
adSoN doS SaNToS alMEida
rodriGo MESSiaS dE oliVEira
Maria criSTiNa fErrEira XiMENES
HoMEro GoiS E SilVa dE SoUZa
aNToNio KElSoN dE SoUZa roQUE
clEUToN TorrES rodriGUES
HUaliSSoN HENriQUE diaS SilVa
JaNarY da SilVa araUJo
Maria do Socorro fiGUEirEdo dE carValHo
SEMi lEal El aSSal
adriaNo SoUZa dE oliVEira
cirilo fraNciSco MoUra dE aSSiS NETo
daVi alBUQUErQUE doS SaNToS
diEGo coSTa oliVEira
lEoNardo JorGE rEiS BarBoZa
lUcio faBio ViEira da SilVa
lUiS doS SaNToS coSTa filHo
roNaldo doS SaNToS loPES
BrUNo da SilVa oliVEira
faBiaNa GoNcalVES liNo
lUZia fErrEira dE liMa rodriGUES
rodriGo alMEida diaS
SiMao daVi VENTUra PalMEira
WYllaMY dE JESUS da SilVa frEiTaS
aUGUSTo cEZar liNS BENTES MENdoNca dE VaScoNcEloS
BrUNo aUGUSTo alVES TUMa
darlaN da SilVa MElo
faBio NoGUEira caMarGo
GaBriEl MacEdo alVES da SilVa
HElToMar araUJo dE oliVEira
JEffErSoN lUiZ rocHa doS SaNToS JUNior
JoSE UliSSES dE SoUZa GoMES
MarcEla coNdE BrilHaNTE cardoSo
lUcaS dE SoUZa BraGa
rENaTa aBrEU do NaSciMENTo foNSEca
SErGio JorGE liMa dE SoUZa
THiaGo dE oliVEira GUErra GoMES
THiaGo JoSE do NaSciMENTo daVid
alBErTo SoUZa corrEa JUNior
claUdio aNdrE da SilVEira araUJo
HUGo da SilVa MoraES
Joao PaUlo GoNcalVES dE alMEida JUNior
PaTricK HENriQUE riBEiro
THiaGo alVES BriTo
VicTor do VallE rEHEM
aYrToN HENriQUE QUEiroZ SilVa
faBio HENriQUE GoNZaGa MacHado
fEliPE cUNHa GUiGNoNE
GESSica faria dE liMa
JEffErSoN fraNK SilVEira NaSciMENTo
MarcoS lUiZ alVES aNdriNo
rafaEl MarQUES alMEida
rENaN PiGaTTi dE QUEiroZ
rodriGo fErrEira dE SoUSa
rodriGo oliVEira dE alMEida
rUdSoN MariaNo GadElHa da SilVa
SiBElE JoiSE TaPaJoS da SilVa
THiaGo KiYoSHi NaSciMENTo HoSoUME
BrUNo SPENcEr SoUSa foNSEca
JErffSoN lUiS riBEiro fEiToSa NolETo
JESSica caValcaNTE rodriGUES
lUiZ carloS ZaMiTH GUiMaraES
MariaNa ToMaZ MacEdo
PaUlo HENriQUE GoMES dE carValHo
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PETrUSS GaNTUSS da SilVa
MicHElE fErNaNda HENriQUES PadilHa
TaTiaNE PiMENTEl dE liMa
THiaGo PErES dE QUiNTa
ViNiciUS lUiZ GoMES dE SoUZa
aliNE criSTiNa TaVarES MErGUlHao
aNdrE roSSi Valladao
aYrToN rUBENS BarBoSa fErrEira PorTo
Jairo araUJo MoUra
Marcio caSSiaNo da SilVa aNdradE
JUaN PaTricK MaGalHaES aZEVEdo
rafaEl carValHo GUiMaraES
roMUlo araUJo rodriGUES
THiara BrUNa da SilVa aBrEU
WESlEN BarrETo dE MElo
WilSoN fErNaNdES raMoS
aNa PaUla loBaTo PErdiGao
BrUNo riTo coSME da SilVa
carloS rodriGo daMaScENo MaGalHaES
cHarlES rodriGUES corrEia da SilVa
daNiEl iSaac SErrUYa
diValdo PiNHEiro GoNcalVES
iGor raMoN JUca MaraNHa
Joao VicTor corrEa SaNTaNa
lUcaS rEGo loBaTo
NaTalia dE MacEdo GUrGEl SoarES
rafaEl aParEcido dE SoUZa BaSToS doMiNGoS
rafaEl daMaSio MidlEJ
rUBENS ValoiS fErrEira doS SaNToS JUNior
SaUlo rafaEl dE Sa MarTiNS
TaYroN SoUZa doS SaNToS
ViNiciUS HUGo alVES rocHa
WEliSoN MacHado dE SoUSa
caio dE MoraiS MarQUES lUZ
daNiElE SilVa do NaSciMENTo
filiPE PENTEado SaNToro
GUilHErME SaraiVa MarTiNS
iZaBElla caroliNa coSTa SilVa
JESSica carValHo aZEVEdo
JUaN lENNoN KEMPEr dE SoUZa
MaiKE ElToN NaSciMENTo
PaUla liMa cESar
rafaEl lEal dE carValHo
rodriGo MoNdEGo MoraES
UGo caBral SaNToS
SUZaNE criSTiNa ViaNa aBrEU
TaMillYS ariadiNNY alVES MoTa
VicTor da SilVa loBo rodriGUES
Wallaff SaMMK corrEa fEiToSa
aldo alVES caldaS JUNior
aNa caroliNa SiQUEira PirES
BrENda NaTalY da SilVa SErra
GUSTaVo BorGES da SilVa
iGor TaVarES PaMPloNa
irlaNdo TadEU dE MElo filHo
iVaN MacHado dE MElo
MarcoS ViNiciUS fraNca alMEida
PEdro HENriQUE MarcoNdES SoarES
PEdro HENriQUE ValENTiNo coUTo
rafaEl NaSciMENTo raMoS
raPHaEl MarTiNS SiQUEira
rENaN MiraNda arrUda dE carValHo BarroS
TaTiaNE aBrEU dE SoUZa
VicTor aUGUSTo BarBoSa dE oliVEira
WilliaM coSTa lEMoS
fErNaNda alEXaNdrE da SilVa
KlEYToN corTES VilHENa
MarlYSoN MiGUEl coSTa dE MENEZES
NoEMi da rocHa fErrEira
rodolfo fErrEira PErEira
roSiKEl calaNdriNE MENdES
adriaNY TaSSia BorGES dE carValHo
aNa caroliNa PaiXao SilVa
daNiEl faraco MaciEl GoMES MacHado
lUcaS raMBo KocHHaNN
TaMMiriS dE araUJo GUiMaraES frEiTaS
ViTor MaTHEUS BraSil fErrEira
cateGoria FUNcioNaL: iNVestiGador de PoLÍcia ciViL – 
cLasse “B” – GeP – Pc – 705.2 Para cLasse “c” - GeP – Pc – 
705.3 (NÍVeL sUPerior)
CRITÉRIO: ANTIGUIDADE
PaUlo HENriQUE caSTro coBaS
MiQUEiaS dE frEiTaS lEao
HElio cHaVES laMEira
carloS EdUardo MUllEr E SaNToS
roBiNSoN NaZarENo MacHado VaZ MarTiNS
SidNEY ricHard PiNHEiro araUJo
CATEGORIA FUNCIONAL: INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL – 
CLASSE “C” – GEP – PC – 705.3 PARA CLASSE “D” - GEP – PC – 
705.4 (NÍVEL SUPERIOR)
CRITÉRIO: ANTIGUIDADE
rildo alVES fErrEira
JoSE ricardo oliVEira MoraiS
JoSE EdSoN da SilVa loPES

roGEr aNdErSoN dE SoUZa SilVa
roSElY NaTaliNa ViNaS da coSTa
VaNdErlaNdio BiSPo dE SENa 
carloS BENEdiTo dE PaUla SodrE
MaUricio raMoS cardoSo
aNdrEZa dE cacia liMa SilVa
aNToNio carloS SoarES dE lira
PaUliNo SilVa SoUZa
SErGio VicTor corrEa BarBoSa
carloS cESar dE oliVEira MorEira
JoSaNdro da SilVa lira
EVaNdErSoN PiNHEiro da SilVa
EliaS fErrEira Baia
HEBEr GESSE dE alMEida MarTiNS
adriaNo carValHo GUErrEiro
carloS roBErTo Gaia MUNHoZ
lUiZ aUGUSTo coSTa MarTiNS JUNior
JoSE aUGUSTo loUrEiro raUliNo
MaX adriaNo foNSEca SoUSa
MilENE do Socorro do roSario SoUSa
aNNa THaYS BorGES BaTalHa dE MoUra
GaBriEl Naiff BiTTENcoUrT fErrEira
Joao flaVio da SilVa SaNToS
rafaEl dE JESUS GEMaQUE PaiVa
rENaTo doS SaNToS carValHo
PaTricK PiNHo diaS
JardEl NaSciMENTo da SilVa
SaNdro EdUardo BiTTENcoUrT dE oliVEira
alEXaNdrE coSTa dE SoUZa
CRITÉRIO: MERECIMENTO
aNdrE PESSoa BarroS
iliTcH PaiVa MESQUiTa
THiaGo dE MiraNda oliVEira
Joao BarBoSa dE liMa filHo
EVaNio dE SoUZa SilVa
JoNElSoN PiMENTa dE caSTro
TiaGo JEffErSoN TENorio da SilVa
alciNdo alVES caldaS JUNior
WilSoN JoSE coSTa SoUSa
oZiEl SoUZa oliVEira
HElio MariNHo dE aZEVEdo NETo
aNGElo fErrEira MarTiNS
TaNia PiMENTEl BENZaQUEM dE oliVEira
oSEaS SoarES VaScoNcEloS
GaBriEl alVES da SilVa JUNior
JEaN carloS loBaTo dE SoUSa
laidiNa SErlY MorEira dE alENcar
JorGE SErGio BaNdEira dE oliVEira
HEVErToN aZEVEdo MoNTEiro
aNdrEa fErraZ do Prado
alBErJUlia da SilVa VaScoNcEloS
alEXaNdrE aNdrE coElHo dE SoUZa fiGUEirEdo
adEMilSoN PErEira caSTro
alaN firNGrid PErEira dE SoUSa
MaYra rafaElla SoUZa da foNSEca
fErNaNdo aNdrE rEiS daMaScENo
HUMBErTo NaSciMENTo HoSHiNo
JUliMar diaS ViEira
rodriGo THiaGo SoUSa BoNfiM
THaiS liMa doS SaNToS
aNa PaUla aQUiNo dE oliVEira caSTro
MaUricio GUEdES cardoSo JUNior
NElSoN JorGE dE oliVEira coSTa filHo
rENaTo rEGiNaTTo MorET PErEira
dioGo alEXaNdrE dE oliVEira SilVa PEdroSo
SilVio HidEKaZU iKiKaME
VicTor fErNaNdES Bricio
GUSTaVo adolf rEBElo BaTiSTa PiNHEiro
Joao PaUlo cUNHa MoNTEiro
PaUlo VicTor SaNToS da SilVa
dioGo TorrES dE VaScoNcEloS
liaNa SoUSa dE aZEVEdo
lUciaNa dE SoUSa oliVEira loBo
THiaGo SilVa MaNGaS
TEd MaciEl liMa
WaldEMir roMUlo BriTo da SilVa
daNdara aSSUNcao dE aZEVEdo
lEoNardo HENriQUE Maia coSTa
THiaGo GoES SilVa
aNToNio WaSHiNGToN PorTEla JUNior
EriKa EliZaBETH dE SoUSa JENNiNGS
NEiSoN da coSTa caliXTo
SErGio MUrillo aBrEU da SilVa
JESSica aNdrEZa BarBoSa GUiMaraES
WilSoN fErrY BarrEira
JEfTEr PESSoa MarQUES
BrUcE riBEiro liMa
JoSE SaNToS dE SoUZa
adalBErTo coSTa alMEida
aNdErSoN roBErTo SilVa PEdroSo
alEX carloS MarTiNS MoraES
iGor roBErTo aMaral da coSTa
NEldSoN EliaS dE SoUSa
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cateGoria FUNcioNaL: escriVÃo de PoLÍcia ciViL – cLasse 
“a” – GeP – Pc – 706.1 Para cLasse “B” - GeP – Pec – 706.2 (NÍ-
VeL sUPerior)
CRITÉRIO: ANTIGUIDADE
KaTia BESSa ladEira
lEaNdra EliaNE coSTa PiNHEiro
aNToNio MarcoS oliVEira frEiTaS
dENiS SElMa doS rEiS SilVa fEiToSa
Marlio TaVarES fErrEira
lETicia dE oliVEira PaiVa
HiGor alMEida daMaScENo
BrUNa faBriNi QUEMEl dE aQUiNo
NaYaNE MEirElES coSTa BriTo
aNdErSoN NEVES Garcia
TaMirES alVES MENdoNca doS SaNToS
daVid raMalHo dE araUJo lEiTE
rENaTa caroliNE ViaNa dE SoUSa
lEoNardo TElES PalMEla dE aGUiar
aliNE cardoSo dE araUJo SalGUEiro
alEXSaNdro raMoS daNTaS
lUcaS NaHUM da TriNdadE
TaTYaNE raBElo PalHETa
WElliNGToN ViEira
PaUlo roBErTo cardoSo SoUSa
JaQUEliNY MEdEiroS da SilVa TriNdadE
JorGE aUGUSTo da SilVa fErrEira
BarBara corrEa liMa 
ElY PENicHE da SilVa
PaUliaNE da SilVa frEiTaS
lUciaNo fraNciSco fErrEira
PEdro lUcaS dE SoUSa VaZ
THaiSa NaHara SilVa BaTiSTa dE alMEida
SUEllEN carValHo dE SoUZa
GUSTaVo coSTa caSTro
aTila araUJo MilHoMEM
fEliPE rafaEl ViEira dE carValHo
THiaGo rEiNol caMPoS
JUliaNo da SilVa
SiMoNE dE faTiMa dE alBUQUErQUE SaNTa roSa
GETUlio corrEa BUlHoES
cYBEllE dE oliVEira MoTa
iVErSoN lEaNdro da SilVa liSBoa
faBio rENaTo dE alMEida daNTaS
clariaNE cEcilia BarroSo PaNToJa
fraNciSco daS cHaGaS da SilVa Prado
rENaTa liMa ESPiriTo SaNTo BENTES
roBSoN allaN liMa BarBoSa fUrlaN
roNaldo rodriGUES dE oliVEira
BrUNo frEiTaS ViEira
BrUNo lEoNardo SoUSa MoUra
NarciSio fErrEira crUZ
CRITÉRIO: MERECIMENTO
WilliaM KoSHU iGaraSHi lEMoS 
TaTiaNa diaS PaNToJa
roSETE rEBElo SaNTaNa
aNNa VErENa alVES TUMa
EdValdo MaUricio dE aNdradE
carloS rafaEl NErY SilVa
liliaN dE SoUZa do carMo
rafaEl BUcar NUNES
aNNa PaUla aNdradE rolo
fErNaNdo caMPoS dE araUJo
GaBriElla lacErda fiGUEirEdo
GlaUciaNE coSTa carValHo
iSaac MaTiaS doS SaNToS
BarBara lUara caMPoS da crUZ
caMila SilVa corrEa
carloS HENriQUE SoarES SaNToS
daNiElla lUZ dE MoraES
NaTaSHa dE faTiMa SilVa rEiS MaGalHaES
rafaEla carNEiro doS SaNToS
rENaTo BarBoSa faVacHo
THiaGo doS SaNToS SilVErio
THiaGo MElo BriTo dE QUEiroZ
caSSia rafaEla SoarES SoUSa
EdVaNE SilVa doS SaNToS
fraNciNE ilZa dE MElo caValcaNTE lorENZ
iVo SoUSa PorTEla
lariSSa PoliaNa liMa ViaNa cUNHa
lEaNdro JaPiaSSU riBEiro
MarcoS aNToNio aMoriM lEMoS
MariaNa dE fraNca PorTo
oSiriS GodoY MaZZiNGHY JUNior
PEdro HENriQUE ViaNa rEBElo
PaUlo aNToNio PErEira SoarES
TaciaNa KaTHElEEN dE alMEida SaNT aNa
ValENTiM cHaVES PiNTo JUNior
aNaNda Maira do NaSciMENTo MacEdo
aNToNio SErGio da coSTa aNJoS JUNior
faBio aNToNio dE araUJo filHo
iSaBEla BorGES foNTES
lUcaS MicHEliN

MaUricio dE alENcar GUiMaraES HiPoliTo
NaTHalia GUErra daS NEVES oliVEira
Tarcio da SilVa cUNHa
PaTricia BraNdao dE MESQUiTa
WladiMir dE fariaS MElo
daVi lENZZi BEZErra fEiJo
fadia SoUSa fEliX NaUar
lariSSa GadElHa dE aNdradE liMa
MaUricio fErrEr dE MoraiS NETo
PHYliPE BaSilio GUEdES
rodriGo ValdEViNo dE oliVEira
ToM JHoraMY oliVEira da rocHa
alEXSaNdro GoMES dE oliVEira
aMaNda SoarES daNTaS faria
fErNaNda do ValE fErNaNdEZ
JHoNaTa ScErNi GoNdiM coSTa
Joao carloS caMPoS lEME dE oliVEira
JUScEliNo MEira TEiXEira JUNior
MaUricio rioS dE araUJo
WEliNGToN KENNEdY SaNToS BENTo
alEXaNdrE Maia MoNTEiro
arTHUr alVES da MaTa
aYEcHa driElE fErrEira doS SaNToS
BrENda riTa VaScoNcEloS dE liMa
carla caMila PaNToJa GoES
EUGENiE BEaTriZ alMEida rocHa
HUGo dElEoN PErEira PirES
JUliaNE doS SaNToS SilVa
KariNa SErra dE araUJo
lariSSa raMoS dE araUJo
MarcoS ViNiciUS HolaNda VEloSo
PEdro ViEira da coSTa NETo
roGEr dalBoSco SiQUEira
THaiS PaiXao dE oliVEira
ViNiciUS carValHo carraro
alcioNE caroliNE GoMES BiSPo da SilVa fErrEr
daNiElla caroliNE fErrEira cardoSo carValHo
GaBriEla clariSSa TEiXEira BarroS
HYaGo MaciEl fariaS
iGor PaUlo riBEiro
JacKQUEliNE caSTro dE BarroS
lUcaS fErNaNdES TaVarES
NaYaNE SUElY SilVa rEiS
daMariS PriScila loBaTo dE SoUSa MEirElES
HElio BarBoSa da SilVa NETo
rEJaNE Maria oliVEira da SilVa
SMiTH VEloSo lEiTE
YGor lEoNardo SaNToS dE oliVEira
dafNa SalETTE BarroS dE carValHo
GaBriEla dE dEUS corrEia liMa
PEdro HENriQUE cardoSo oliVEira
HElENiZE HElENa doS SaNToS SoarES
THiaGo da SilVa SaNToS
cateGoria FUNcioNaL: escriVÃo de PoLÍcia ciViL – cLasse 
“c” – GeP – Pc – 706.3 Para cLasse “d” - GeP – Pec – 706.4 (NÍ-
VeL sUPerior)
CRITÉRIO: ANTIGUIDADE
lUaNa dE NaZarE cardoSo dE HolaNda BEZErra 
lorENNa dE PaUla allEN TorrES
aMaNda BraBo dE oliVEira
HEroN Karlo corrEia dE liMa
dElMoNT UBiraJara oliVEira dE SoUZa JUNior
JoSE rEiNaldo liSBoa oliVEira JUNior
rafaEl NoNaTo MENdoNca arraES
roSEli dE faTiMa crUZ doS SaNToS
clEicE iSacKSSoN rodriGUES
CRITÉRIO: MERECIMENTO
GiaNcarlo da SilVa BorGES 
Jair rodriGUES da SilVa filHo
PriScilla GiSElE da SilVa 
SaNdro WaGNEr dE oliVEira MoNTEiro
Joao BaTiSTa doS SaNToS araUJo
MicHEliNE diNiZ BarrETo
lUciaNa lEal dE alMEida
JaNE HEllEN foNSEca dE JESUS
lidiaNE da SilVa E SilVa
MicHEl aNdErSoN do MoNTE aZEVEdo
VicTor lUiS dE aGUiar SoUSa
JoSE lUiS MiraNda MarTiNS
rafaEl rodriGUES SaNTaNa
SUZaNE lEMES dE MiraNda
adriEllE SilVa dE oliVEira
JUliaNE corrEa foNTES
JEff KElPYS doS SaNToS MESQUiTa
GrEicE cEciM GoMES ToBElEM
cateGoria FUNcioNaL: PaPiLoscoPista – cLasse “a” GeP – 
Pc-708.1.70 Para cLasse “B” - GeP – Pc – 708.2 (NÍVeL sUPe-
rior)
CRITÉRIO: ANTIGUIDADE
WaNESSa PErEira MiraNda 
BrUNo SiQUEira dE SoUZa
roBSoN da SilVa cardoSo
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daNiEllE MilENE Sa doS aNJoS
raiMUNdo TriNdadE doS SaNToS
carloS aUGUSTo fErrEira da rocHa JUNior
CRITÉRIO: MERECIMENTO
SaiMoNToN da SilVa daNTaS 
ariadNE liMa coUTo
rodriGo PiNHEiro ScHMidT
frEdErico alEXaNdrE rEiS SaNToS BarroSo
NaTalia SaraiVa GUErra
aMaNda dE SoUZa
BrUNo rodriGUES VEraS
JUliaNE GUiMaraES da coSTa
Naiara PErEira doS SaNToS
raQUEliNE SoarES carValHo
arTHUr aKiHiro BaBa PaSTaNa
cateGoria FUNcioNaL: PaPiLoscoPista – cLasse “c” GeP – 
Pc-708.3 Para cLasse “d” - GeP – Pc – 708.4 (NÍVeL sUPerior)
CRITÉRIO: ANTIGUIDADE
PEdro JUNior doS PraZErES da TriNdadE
MoNica dE PaUla liMa oliVEira
flaVio MarcElo caValcaNTE MoTa
EMErSoN PaiVa dE MENEZES
JUllY HElEN doS SaNToS BaHia caSTro
CRITÉRIO: MERECIMENTO
dEiViSoN PaTric fErrEira MiraNda 
daNiEl ValiM dUarTE
BrUNo BacEllar MarTiNS oliVEira SilVa
lorENa loUrEiro coElHo
TaliTHa BUENaNo fraNca GUErrEiro
iraElSoN MoNTEiro PErEira
aNdErSoN dilariN SoUZa da SilVa BriTo
MarcElo PErEira corrEa
EdNilSoN cUNHa dE SoUZa JUNior
JoHNaTHaN aNTUNES ViaNa fErNaNdES
PaTricia YUriKa BaBa
cateGoria FUNcioNaL: iNVestiGador de PoLÍcia ciViL – 
cLasse “B” – GeP – Pc – 705.2 Para cLasse “c” - GeP – Pc – 
705.3 (NÍVeL MÉdio - reMaNesceNte)
CRITÉRIO: ANTIGUIDADE
cláUdio MUrilo aTHaYdE da SilVa
EdMar GoNÇalVES alVES
roSiEl dE frEiTaS MaUÉS
cateGoria FUNcioNaL: iNVestiGador de PoLÍcia ciViL – 
cLasse “c” – GeP – Pc – 705.3 Para cLasse “d” - GeP – Pc – 
705.4 (NÍVeL MÉdio - reMaNesceNte)
CRITÉRIO: ANTIGUIDADE
acácio MiraNda foNSEca
adElSoN JErÔNiMo GaMa
aNToNio dE JESUS aUGUSTo MarQUES TaVarES
cláUdio PiNHEiro da coSTa
dENilSoN WaNdEr do carMo loUrEiro
EdilSoN raiMUNdo MoNTEiro GoMES
EdiValdo BarBoSa PErEira
ESMaEl fErrEira caSTro dE JESUS
EUZaliNa da SilVa fErrÃo
EValdEci doS SaNToS MoraES
GiVaNildo PErEira doS SaNToS
GlEidSoN dE JESUS loBaTo NaHUM
JoÃo fErrEira NETo
JorGE lUiZ MoNTEiro
JoSÉ GUilHErME fEiToSa crUZ
JoSÉ MaUrÍcio MarQUES dE MElo filHo
JoSÉ oScar da SilVa MElo
JoSÉ TadEU caMPoS fErrEira
lElaNNE do Socorro cordEiro dE oliVEira
liNdSaY PiNHEiro JÚNior - aposentado
lUciaNo daMaScENo SoUZa
lUiZ GUilHErME MElo rodriGUES
lUiZ oTáVio BacElar GUiMaraES
MaNoEl JoÃo PErES dE SoUZa
MaNoEl oliVEira da coSTa
MarcElo NaZEaNo doS rEiS MarTiNS
Maria JUcilEidE PiNTo da coNcEiÇÃo - aposentada
Maria MarilEia MoNTEiro da SilVa
MaX BiTENcoUrT VilaS BoaS
PEdro PaUlo SaNToS VEloSo
raiMUNdo NoNaTo cUNHa SaNToS
raiMUNdo NoNaTo dE oliVEira loPES
raiMUNdo NoNaTo MElo doS SaNToS
raMoN JoSÉ lEiTE MoUra
rEGiValdo dE MoraiS MENEZES
ricardo SoUSa aMador
roBErTo JoSÉ GoNÇalVES da SilVa
roNiValdo dE frEiTaS MaUÉS
roSaNa lÚcia SaNToS da SilVa
TaSMaNYo dE lEcoNN oliVEira doS SaNToS
cateGoria FUNcioNaL: escriVÃo de PoLÍcia ciViL – cLasse 
“B” – GeP – Pc – 706.2 Para cLasse “c” - GeP – Pc – 706.3 (NÍVeL 
MÉdio - reMaNesceNte)
CRITÉRIO: ANTIGUIDADE
Márcio aNToNio doS SaNToS SoUZa

cateGoria FUNcioNaL: escriVÃo de PoLÍcia ciViL – cLasse 
“c” – GeP – Pc – 706.3 Para cLasse “d” - GeP – Pc – 706.4 (NÍVeL 
MÉdio - reMaNesceNte)
CRITÉRIO: ANTIGUIDADE
aNGÉlica TaTiaNE coSTa QUarESMa
daNiEl coSTa SaNToS
EdSoN oliVEira fErrEira
fláVio MarcElo TriNdadE doS SaNToS
Haroldo BaTiSTa MacEdo JÚNior
JoSÉ Maria dE SoUSa HoNoraTo
MarcElo EdUardo do NaSciMENTo doS SaNToS
MarcoS JoSÉ rodriGUES MENdoNÇa
MiGUEl fErNaNdES da SilVa
rENaTo lÚcio NEVES BorGES
roBSoN do Socorro MacHado dE oSUZa
WESlEY MacEdo lEiTE
PaPiLoscoPista – cLasse “c” GeP – Pc – 708.3 Para cLasse “c” 
- GeP – Pc – 708.4 (NÍVeL MÉdio - reMaNesceNte)
CRITÉRIO: ANTIGUIDADE
aNToNio BarroS dE oliVEira - aposentado
Maria criSTiNa rEiS da SilVa
Maria dE NaZarE carValHo da SilVa

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
exonerar, de acordo com o art. 60, inciso i, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 098, de 1º de janeiro de 2015, 
Moacir loBaTo d’ alMEida JUNior do cargo em comissão de Gerente ii, 
código GEP-daS-011.3, com lotação na fundação de atendimento Socioe-
ducativo do Pará – faSEPa, a contar de 1° de junho de 2022.
Palácio do GoVErNo, 20 dE JUNHo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de janei-
ro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, fáBio 
BarBoSa NaSciMENTo para exercer o cargo em comissão de Gerente ii, 
código GEP-daS-011.3, com lotação na fundação de atendimento Socioe-
ducativo do Pará – faSEPa, a contar de 1° de junho de 2022.
Palácio do GoVErNo, 20 dE JUNHo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
MoiSÉS SilVa MoUra para exercer o cargo em comissão de Gerente ii, 
código GEP-daS-011.3, com lotação na fundação de atendimento Socioe-
ducativo do Pará – faSEPa, a contar de 2 de junho de 2022.
Palácio do GoVErNo, 20 dE JUNHo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 816344

d e c r e t o Nº 2439, de 20 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$ 66.512.749,79 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$ 66.512.749,79 (Sessenta e Seis Mi-
lhões, Quinhentos e doze Mil, Setecentos e Quarenta e Nove reais e Se-
tenta e Nove centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071011545115087556 - SEdoP 0101 449051 638.478,49
071011569514987658 - SEdoP 0101 449051 4.783.342,53
071011751214897568 - SEdoP 0101 449051 585.445,29
081012781314998796 - SEEl 0101 335041 2.165.000,00

141012060814918705 - SEdaP 0101 334041 98.000,00
141012060814918705 - SEdaP 0101 444042 52.000,00
141012060814918705 - SEdaP 0101 449052 440.000,00
141012060814918710 - SEdaP 0101 334041 100.000,00
161011233112978311 - SEdUc 0143 339046 36.109.252,00
161011236515098900 - SEdUc 0143 319004 768.179,00
161011236515098900 - SEdUc 0143 319011 130.959,00

161011236515098900 - SEdUc 0143 319016 444,00
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161011236515098900 - SEdUc 0173 319004 921.814,00
161011236515098900 - SEdUc 0173 319011 157.150,00
161011236515098900 - SEdUc 0173 319016 532,00
241012212212978338 - SEdEME 0101 449052 701.770,00
291012678214867505 - SETraN 0101 444042 150.000,00

362011442215008815 - fundação ParáPaz 0101 335041 3.450.000,00
362011442215008815 - fundação ParáPaz 0301 335041 3.000.000,00

462021339215038841 - fcP 0101 339039 1.220.000,00
462021339215038850 - fcP 0101 339030 2.500.000,00

542010830215088888 - iaSEP 0101 339039 7.000.000,00
691012369514988383 - SETUr 0101 335041 300.000,00

792011854114978370 - idEflor-Bio 0656 339039 174.640,00
901011030115078874 - fES 0101 334181 576.000,00
901011030215078289 - fES 0101 444042 489.743,48

ToTal 66.512.749,79

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

071011545114897645 - SEdoP 0101 449051 6.007.266,31
161011236315018822 - SEdUc 0143 319011 37.008.834,00
161011236315018822 - SEdUc 0173 319011 1.079.496,00

792011854114978370 - idEflor-Bio 0656 449040 174.640,00
842020927200019027 - fiNaNPrEV 0101 319001 22.242.513,48

ToTal 66.512.749,79

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 20 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 2440, de 20 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$ 413.181,44 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$ 413.181,44 (Quatrocentos e Treze 
Mil, cento e oitenta e Um reais e Quarenta e Quatro centavos), para aten-
der à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

792011854114978370 - idEflor-Bio 0656 339039 413.181,44

ToTal 413.181,44

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, 20 de junho de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

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

Protocolo: 816348

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato Nº. 28/2022-ccG/Pa
coNTraTaNTE: caSa ciVil da GoVErNadoria, inscrita no cNPJ sob o 
n°. 07.730.458/0001-45.
coNTraTado: iMPrENSa oficial do ESTado do Pará - ioEPa, inscrita 
no cNPJ sob o n°.04.835.476/0001-01.

oBJETo: contratação de empresa para fornecimento de papel para ofício 
com brasão do Estado do Pará, para atendimento das demandas da casa 
civil da Governadoria.
fUNdaMENTo: art. 24, XVi da lei 8.666/93.
aSSiNaTUra: 15/06/2022.
Valor: r$3.360,00 (três mil trezentos e sessenta reais)
ViGÊNcia: 17/06/2022 a 16/06/2023
EXErcÍcio: 2022.
orÇaMENTo:
Órgão: 11105; função: 04; Sub - função: 122; Programa: 1297; Projeto/
atividade: 8338; fonte: 0101; Natureza da despesa: 339030; ação: 213476;
ordENador
luciana Bitencourt Soares
coordenadora de relações Governamentais
casa civil da Governadoria.

Protocolo: 815844
eXtrato de coNtrato Nº. 29/2022-ccG/Pa
coNTraTaNTE: caSa ciVil da GoVErNadoria, inscrita no cNPJ sob o 
n°. 07.730.458/0001-45.
coNTraTado: colEPacK iNdUSTria coMÉrcio EMBalaGENS EirEli, 
inscrita no cNPJ sob o n° 10.590.774/0001-73.
oBJETo: contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de 
informática (nobreak, item 10), para atender as necessidades da casa civil 
da Governadoria do Estado do Pará.
fUNdaMENTo: adesão à ata de registro de Preços nº 013/2021-cPl/
PMPa, oriunda do Pregão Eletrônico nº 012/2021-cPl/PMPa, constante do 
Processo nº 2022/258760.
aSSiNaTUra: 14/06/2022.
ViGÊNcia: 14/06/2022 a 13/06/2023.
Valor: r$20.350,00 (vinte mil trezentos e cinquenta reais)
EXErcÍcio: 2022.
orÇaMENTo:
Órgão: 11105; função: 04; Sub - função: 122; Programa: 1297; Projeto/
atividade: 8338; fonte: 0301; Natureza da despesa: 449052;
ordENador
luciana Bitencourt Soares
coordenadora de relações Governamentais
casa civil da Governadoria.

Protocolo: 816185

diÁria
.

Portaria N° 993/2022 – crG
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; e
coNSidEraNdo o processo n° 2022/755234, de 15 de junho de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais e vigentes 02(duas) diárias com-
plementares para o município de rEdENÇÃo/Pa, ao servidor PaUlo aTaÍ-
dE GoMES dE liMa, matrícula funcional nº 36676/1, cPf 082.459.242-53, 
cargo Motorista, lotado na diretoria de Gestão de logística, no período 15 
a 17 de junho de 2022, concedida através da portaria n°954/2022-crG de 
13/06/2022, publicada no doE n° 35.007 de 14/06/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 20 de Junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria N° 994/2022 – crG
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; e
coNSidEraNdo o processo n° 2022/753826, de 15 de junho de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais e vigentes 01(uma) diária comple-
mentar para o município de rEdENÇÃo/Pa, ao servidor SilVio JoSÉ PaN-
ToJa fErNaNdES, cPf 319.678.092-91 matrícula funcional nº 5275768/4, 
ocupante do cargo de assessor de cerimonial, lotado na diretoria de ce-
rimonial, no período 15 a 16 de Junho de 2022, concedida através da 
portaria n°945/2022-crG de 13/06/2022, publicada no doE n° 35.007 de 
14/06/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 20 de Junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria N° 995/2022 – crG
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 que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo n° 2022/753864, de 15 de junho de 2022;
coNSidEraNdo ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais e vigentes 01(uma) diária com-
plementar para o município de rEdENÇÃo/Pa, a servidora, PaTriccia 
HEiTMaNN ElErES, matrícula funcional nº 5958137/1, cPf 649.668.242-
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00, cargo diretora, lotada na diretoria do cerimonial, no período 15 a 
16 de junho de 2022, concedida através da portaria n°969/2022-crG de 
14/06/2022, publicada no doE n° 35.009 de 15/06/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 20 de junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 996/2022-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/755208, de 15 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 iZaBEl/Pa, no dia 15/06/2022.

servidor objetivo
Mário cHaVES TriNdadE, cPf 175.638.362-68, matrícula 

funcional nº 36293/2, cargo Braçal, lotação diretoria de Gestão 
de logística.

dar apoio logístico a ouvidoria Geral do Estado, no 
referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 20 de junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria N° 997/2022 – crG
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; e
coNSidEraNdo o processo n° 2022/755372, de 15 de junho de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais e vigentes 01(uma) diária com-
plementar para o município de rEdENÇÃo/Pa, ao servidor JoÃo BaTiSTa 
GoMES filHo, cPf 212.983.784-00 matrícula funcional nº 5900907/3, 
ocupante do cargo de Secretário de diretoria, lotado na diretoria de Ges-
tão de logística., no período 14 a 15 de junho de 2022, concedida através 
da portaria n°961/2022-crG de 13/06/2022, publicada no doE n° 35.007 
de 14/06/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 20 de junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 998/2022-crG
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 que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/758461, de 16 de junho de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para os municípios 
de SaNTa lUZia do Pará/ iNHaNGaPi/ caSTaNHal/ SÃo doMiNGoS do 
caPiM/Pa, no dia 20/06/2022.

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.

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, 20 de Junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria N° 999/2022 – crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo n° 2022/753918, de 15 de junho de 2022;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais e vigentes 01(uma) diária com-
plementar para o município de rEdENÇÃo/Pa, ao servidor SaMUEl car-
ValHo VEloSo, matrícula funcional nº 5947235/1, cPf 512.560.372-49, 
cargo assistente operacional ii, lotado na diretoria de Gestão de logís-
tica, no período 15 a 16 de Junho de 2022, concedida através da por-
taria n°968/2022-crG de 14/06/2022, publicada no doE n° 35.009 de 
15/06/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 20 de junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 1000/2022-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° 2022/758460, de 16 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 SaNTa lUZia do Pará/ iNHaNGaPi/ caSTaNHal/ SÃo doMiNGoS do 
caPiM/Pa, no dia 20/06/2022.

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 ao NUrMEc, 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, 20 de Junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 816041

FÉrias
.

Portaria N° 992/2022-crG, de 15 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. 2022/755300, de 15/06/2022;
rESolVE:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, a contar de 21/06/2022, o gozo 
de férias da servidora Maria SUElY fErNaNdES MoraES, id. funcional 
nº. 5904823/1, concedido por meio da Portaria nº. 697/2022-crG, pu-
blicada 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, 15 de Junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria N°. 991/2022 - crG, de 15 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 que dispõe  os  arts. 74 a 76 da lei nº 5.810 de 24 de 
janeiro de 1994 e,
coNSidEraNdo ainda, o Processo Nº. 2022/677366, de 15/06/2022.
rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares, ao servidor abaixo 
relacionado.

id. FUNcioNaL serVidor PerÍodo aQUi-
sitiVo PerÍodo GoZo

5922755/2 JoaQUiM MarQUES carNEiro NETo 24/01/2021 a 
23/01/2022

01/07/2022 a 
30/07/2022

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 15 de Junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 816022
Portaria Nº 800/2022 - ccG, de 20 de JUNHo de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 2.168, de 27 de maio 
de 1997, e 
coNSidEraNdo as informações constantes no Processo nº. 2022/757021,
r E S o l V E:
autorizar JoÃo cHaMoN NETo, Secretário regional de Governo do Sudes-
te do Pará, a viajar no trecho Marabá/Belém/Marabá, no período de 20 a 
22 de junho de 2022, para cumprir agenda institucional, e conceder para 
tanto 2 e ½ (duas e meia) diárias.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 20 dE JUNHo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Portaria Nº 801/2022 - ccG, de 20 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, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/759319,
r E S o l V E: 
i. exonerar JoSÉ dE riBaMar dE SoUZa TEiXEira do cargo em comis-
são de chefe de Núcleo regional, código GEP-daS-011.2, com lotação na 
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, a 
contar de 1º de junho de 2022.
ii. nomear aNa caroliNa da SilVa PalHETa para exercer o cargo em co-
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missão de chefe de Núcleo regional, código GEP-daS-011.2, com lotação 
na Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, 
a contar de 1º de junho de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 20 dE JUNHo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 802/2022 - ccG, de 20 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, e
considerando os termos do Processo nº 2022/757765,
r E S o l V E:
i. exonerar aliNE liMa GaMa do cargo em comissão de Secretário de 
diretoria, código GEP-daS-011.1, com lotação a Secretaria de Estado de 
administração Penitenciária. 
ii. nomear caMila fraNco BarBoSa para exercer o cargo em comissão 
de Secretário de diretoria, código GEP-daS-011.1, com lotação na Secre-
taria de Estado de administração Penitenciária, a contar de 1º de junho 
de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 20 dE JUNHo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 803/2022 - ccG, de 20 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, e
considerando os termos do Processo nº 2022/757765,
r E S o l V E:
i. exonerar alEXaNdrE SaNTaNa PErEira do cargo em comissão de Ge-
rente do Grupo de operações Penitenciárias, código GEP-daS-011.3, com 
lotação a Secretaria de Estado de administração Penitenciária. 
ii. nomear aliNE liMa GaMa para exercer o cargo em comissão de Ge-
rente do Grupo de operações Penitenciárias, código GEP-daS-011.3, com 
lotação na Secretaria de Estado de administração Penitenciária.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 20 dE JUNHo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 804/2022 - ccG, de 20 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, e
considerando os termos do Processo nº 2022/757765,
r E S o l V E:
nomear alEXaNdrE SaNTaNa PErEira para exercer o cargo em comis-
são de coordenador de assistência e Valorização do Servidor, código GEP-
daS-011.4, com lotação na Secretaria de Estado de administração Peni-
tenciária.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 20 dE JUNHo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 805/2022 - ccG, de 20 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, e
considerando os termos do Processo nº 2022/764228,
r E S o l V E:
nomear GEcY alVES NÉ filHo para exercer o cargo em comissão de Ge-
rente administrativo de Unidade Prisional, código GEP-daS-011.3, com lo-
tação na Secretaria de Estado de administração Penitenciária.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 20 dE JUNHo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 1001/2022-crG
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 que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/759147, de 19 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 
BUJarÚ/Pa, no dia 21/06/2022.

servidor objetivo

MaUro SErGio MEScoUTo da SilVa, cPf 179.699.132-53, matrícula 
funcional nº 5950873/2, ocupante do cargo de assessor administrativo 

iii, lotado na diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico ao NUrMEc, no referido 
município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocará conforme item i. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 20 de junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 1002/2022-crG
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 que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2022/762344, de 20 de junho de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de BarcarENa/Pa, no período de 21  a 22/06/2022.

servidor objetivo
dEiVid TEiXEira doS SaNToS, matrícula funcional nº 57222716/ 2, 
cPf 642.950.872-20, cargo chefe de Gabinete, lotado na Secretaria 

Extraordinária de Produção.

Participar da agenda Pública da Secretaria Extra-
ordinária de Produção, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 20 de junho de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 816345

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

diÁria
.

eXtrato de Portaria Nº 581/2022 – 
di/cMG, de 20 de JUNHo de 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado;Município de origem: Belém/Pa;destinos: São domingos do ca-
pim/Pa, inhangapi/Pa e Santa Maria/Pa;Período: 17 a 20/06/2022;Quan-
tidade de diárias: 4,0 (alimentação) 3,0 (pousada);Servidor: carlos Henri-
que oliveira alcantara, Mf nº 3402690/2;Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data do retorno.ordenador: cEl QoPM osmar Vieira 
da costa Junior;

Protocolo: 816227
eXtrato de Portaria Nº 582/2022 – 

di/cMG, de 20 de JUNHo de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado;Município de origem: Belém/
Pa;destinos: São domingos do capim/Pa, inhangapi/Pa e Santa Maria/
Pa;Período: 17 a 20/06/2022;Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação) 
3,0 (pousada);Servidor: 2º SGT PM Jayme Menezes da Silva de lima, Mf 
nº 5079187/3;Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
do retorno.ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Junior;

Protocolo: 816231
eXtrato de Portaria Nº 566/2022 – 

di/cMG, de 20 de JUNHo de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado;Município de origem: Belém/
Pa;destino: aurora do Pará/Pa;Período: 15 a 19/06/2022;Quantidade de 
diárias: 5,0 (alimentação) 4,0 (pousada);Servidores: 1º SGT PM Goodmar 
Monteiro figueiredo, Mf nº 5197902 e cB PM aldo Vandamme Silva Pessoa, 
Mf nº 4218818/2;Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data do retorno.ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Junior;

Protocolo: 816167
eXtrato de Portaria Nº 567/2022 – 

di/cMG, de 20 de JUNHo de 2022
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado;Município de origem: Belém/Pa;destino: aurora do Pará/Pa;Perío-
do: 15 a 19/06/2022;Quantidade de diárias: 5,0 (alimentação) 4,0 (pou-
sada);Servidores: 2º SGT PM rr Joveniano Monteiro do rosário, Mf nº 
519818601, Sd PM Jonas Vilhena cardoso, Mf nº 6401646/2;Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno.ordenador: 
cEl QoPM osmar Vieira da costa Junior;

Protocolo: 816172
eXtrato de Portaria Nº 568/2022 – 

di/cMG, de 20 de JUNHo de 2022
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado;Município de origem: Belém/Pa;destino: oriximiná/Pa;Período: 16 
a 22/06/2022;Quantidade de diárias: 7,0 (alimentação) 6,0 (pousada);-
Servidor: SUB TEN PM rr Humberto dias da Silva, Mf nº 5019346/3;Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno.ordena-
dor: cEl QoPM osmar Vieira da costa Junior;

Protocolo: 816178
eXtrato de Portaria Nº 569/2022 – 

di/cMG, de 20 de JUNHo de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado;Município de origem: Belém/
Pa;destino: Santarém/Pa;Período: 16 a 22/06/2022;Quantidade de diá-
rias: 7,0 (alimentação) 6,0 (pousada);Servidor: 3º SGT PM antonio dona-
to cereja de Brito Junior, Mf nº 54194230/3;Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data do retorno.ordenador: cEl QoPM osmar 
Vieira da costa Junior;

Protocolo: 816186
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eXtrato de Portaria Nº 570/2022 – 
di/cMG, de 20 de JUNHo de 2022

objetivo: com o intuito de desempenhar funções administrativas inerentes 
ao Governo do Estado;Município de origem: Belém/Pa;destino: Santarém/
Pa;Período: 16 a 22/06/2022;Quantidade de diárias: 7,0 (alimentação) 
6,0 (pousada);Servidor: inácio de Souza, Mf nº 3369986/2;Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno.ordenador: 
cEl QoPM osmar Vieira da costa Junior;

Protocolo: 816187
eXtrato de Portaria Nº 565/2022 – 

di/cMG, de 20 de JUNHo de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado;Município de origem: Belém/Pa;-
destinos: Bragança/Pa, augusto corrêa/Pa, capanema/Pa e Salinópolis/
Pa;Período: 15 a 20/06/2022;Quantidade de diárias: 6,0 (alimentação);-
Servidores: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior, Mf nº 3405915/4, cB 
PM daniel oliveira de andrade, Mf nº 57232576-2;Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno.ordenador: cEl QoPM 
Marco antonio Sirotheau corrêa rodrigues;

Protocolo: 816181
eXtrato de Portaria Nº 571/2022 – 

di/cMG, de 20 de JUNHo de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado;Município de origem: Belém/
Pa;destino: afuá/Pa;Período: 19 a 23/06/2022;Quantidade de diárias: 5,0 
(alimentação) 4,0 (pousada);Servidores: 2º SGT BM artur Veronico ribei-
ro filho, Mf nº 5598427/2, cB BM francisco dyame da conceição, Mf nº 
57217705/2;Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
do retorno.ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Junior;

Protocolo: 816189
eXtrato de Portaria Nº 572/2022 – 

di/cMG, de 20 de JUNHo de 2022
objetivo: com o intuito de desempenhar funções administrativas ineren-
tes ao Governo do Estado;Município de origem: Belém/Pa;destinos: São 
domingos do capim/Pa, inhangapi/Pa e Santa Maria/Pa;Período: 17 a 
20/06/2022;Quantidade de diárias: 4,0 (alimentação) 3,0 (pousada);Ser-
vidor: 2º SGT PM rr ana cristina Guedes Tavares, Mf nº 5385946/3;Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno.ordena-
dor: cEl QoPM osmar Vieira da costa Junior;

Protocolo: 816191
eXtrato de Portaria Nº 573/2022 – 

di/cMG, de 20 de JUNHo de 2022
objetivo: com o intuito de desempenhar funções administrativas ineren-
tes ao Governo do Estado;Município de origem: Belém/Pa;destino: Breves/
Pa;Período: 19 a 23/06/2022;Quantidade de diárias: 5,0 (alimentação) 4,0 
(pousada);Servidor: 2º SGT PM r/r Kátia do Socorro Morais de lima oliveira, 
Mf nº 5388937/2;Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
do retorno.ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Junior;

Protocolo: 816194
eXtrato de Portaria Nº 574/2022 – 

di/cMG, de 20 de JUNHo de 2022
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado;Município de origem: Belém/Pa;destino: Porto de Moz/Pa;Perío-
do: 20 a 24/06/2022;Quantidade de diárias: 5,0 (alimentação) 4,0 (pou-
sada);Servidor: 2º SGT PM rr Sandra regina cardoso da Silva, Mf nº 
05673704/4;Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
do retorno.ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Junior;

Protocolo: 816196
eXtrato de Portaria Nº 575/2022 – 

di/cMG, de 20 de JUNHo de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado;Município de origem: Belém/
Pa;destino: Breves/Pa;Período: 19 a 23/06/2022;Quantidade de diárias: 
5,0 (alimentação) 4,0 (pousada);Servidor: cB PM amandio Pereira de oli-
veira Junior, Mf nº 57221925/2;Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) 
dias após a data do retorno.ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa 
Junior;

Protocolo: 816197
eXtrato de Portaria Nº 576/2022 – 

di/cMG, de 20 de JUNHo de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado;Município de origem: Belém/
Pa;destino: Porto de Moz/Pa;Período: 20 a 24/06/2022;Quantidade de diá-
rias: 5,0 (alimentação) 4,0 (pousada);Servidores: cB PM Jorge fernando fer-
radais de carvalho, Mf nº 4220520/3 e cB PM Jamile Yasmin cardoso Santos, 
Mf nº 4220511;Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
do retorno.ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Junior;

Protocolo: 816200
eXtrato de Portaria Nº 577/2022 – 

di/cMG, de 20 de JUNHo de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado;Município de origem: Belém/
Pa;destino: oriximiná/Pa;Período: 16 a 22/06/2022;Quantidade de di-
árias: 7,0 (alimentação) 6,0 (pousada);Servidor: Sd PM Nelson William 
ribeiro fontenele, Mf nº 6401975/2;Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data do retorno.ordenador: cEl QoPM osmar Vieira 
da costa Junior;

Protocolo: 816203

eXtrato de Portaria Nº 578/2022 – 
di/cMG, de 20 de JUNHo de 2022

objetivo: a serviço do Governo do Estado;Município de origem: Belém/
Pa;destino: cametá/Pa;Período: 20 a 23/06/2022;Quantidade de diárias: 
4,0 (alimentação) 3,0 (pousada);Servidores: 3º SGT PM Mario alesandro 
araujo ferreira, Mf nº 57199471/2, cB PM robson fernandes furtado, Mf 
nº 4219922/2;Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
do retorno.ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Junior;

Protocolo: 816206
eXtrato de Portaria Nº 579/2022 – 

di/cMG, de 20 de JUNHo de 2022
objetivo: a serviço do Governo do Estado;Município de origem: Belém/
Pa;destino: Pacajá/Pa;Período: 20 a 24/06/2022;Quantidade de diárias: 
5,0 (alimentação) 4,0 (pousada);Servidores: 1º TEN QoPM renata de Jesus 
canuto Pimentel, Mf nº 4220536/4, 1º SGT PM Manoel Jacinaldo alves cota, 
Mf nº 5420105/3;Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
do retorno.ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Junior;

Protocolo: 816208
eXtrato de Portaria Nº 580/2022 – 

di/cMG, de 20 de JUNHo de 2022
objetivo: Em complementação a PorTaria Nº 545/2022 – di/cMG, a 
serviço do Governo do Estado;Município de origem: Belém/Pa;destino: 
Mãe do rio/Pa;Período: 15 a 17/06/2022;Quantidade de diárias: 2,0 
(alimentação) 2,0 (pousada);Servidores: 3º SGT PM fabricio fernando 
Tavares Juca, Mf nº 54195433/2, cB PM Thiago Eugênio Nunes de 
alencar, Mf nº 4220226/2, cB PM robson fernandes furtado, Mf nº 
4219922/2;Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do 
retorno.ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Junior;

Protocolo: 816211

eXtrato de Portaria Nº 043/2022 – sF/cMG, 
de 20 de JUNHo de 2022

Suprido: HElBErT aNGElo dE SoUZa frEiTaS, Mf nº 5962945/1, asses-
sor operacional i;
Prazo p/ aplicação: 60 (sessenta) dias; 
Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; 
Valor: r$ 8.800,00; 
Elemento de despesa: 33.90.39 (outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica);
fonte de recurso: 0101/0301;
ordenador de despesa: osmar Vieira da costa Junior, cEl QoPM.        

eXtrato de Portaria Nº 583/2022 – 
di/cMG, de 20 de JUNHo de 2022

objetivo: Em complementação à Portaria nº 539/2022 – di/cMG, com o intui-
to de desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do Estado;
Município de origem: Belém/Pa; 
destino: Salinópolis/Pa; 
Período: 20 a 22/06/2022; 
Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação);
Servidor: SUB TEN PM rr Maria José dos Santos fernandes, Mf nº 5630070/2;
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno.
ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Junior;

eXtrato de Portaria Nº 584/2022 – 
di/cMG, de 20 de JUNHo de 2022

objetivo: Em complementação a Portaria nº 536/2022 – di/cMG, com o intui-
to de desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do Estado;
Município de origem: Belém/Pa; 
destino: Salinópolis/Pa; 
Período: 20 a 26/06/2022; 
Quantidade de diárias: 7,0 (alimentação);
Servidor: 3º SGT PM Bruno oseas Silva dos Santos, Mf nº 57199652/2;
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno.
ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Junior;

eXtrato de Portaria Nº 585/2022 – 
di/cMG, de 20 de JUNHo de 2022

objetivo: com o intuito de desempenhar funções administrativas inerentes 
ao Governo do Estado;
Município de origem: Belém/Pa; 
destino: aurora do Pará/Pa; 
Servidores/Período/Quantidade de diárias: Evandro luis Vieira da cunha, 
Mf nº 5947636/2, Eluzane francisca Braga de oliveira, Mf nº 5950792/2, 
cleonice Gonçalves Pantoja, Mf nº 5947460/2, de 14 a 18/06/2022 
(cinco de alimentação e quatro de pousada); alcirene Santiago Vilhena, 
Mf nº 5949376/2, Joana Marques da Silva, Mf nº 5947034/2, de 15 a 
18/06/2022 (quatro de alimentação e três de pousada);
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno.
ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Junior;

eXtrato de Portaria Nº 586/2022 – 
di/cMG, de 20 de JUNHo de 2022

objetivo: Em complementação a Portaria nº 538/2022 – di/cMG, com o 
intuito de desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado;
Município de origem: Belém/Pa; 
destino: Salinópolis/Pa; 
Período: 20 a 22/06/2022; 
Quantidade de diárias: 3,0 (alimentação);
Servidor: célia lucia de oliveira Marques, Mf nº 5962529;
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno.
ordenador: cEl QoPM osmar Vieira da costa Junior;

Protocolo: 816341
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

Portaria
.

Portaria Nº 296/2022-PGe.G. Belém, 20 de junho de 2022
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o disposto no art. 72, iii da lei 5.810/94 e PaE 
2022/745297
rESolVE:
coNcEdEr, 08 (oito) dias de licença falecimento ao servidor José Henri-
que Mouta araújo, identidade funcional nº 5763967/1, no período de 14 a 
21.06.2022, em decorrência do falecimento de seu Genitor.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 816042

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 298/2022-PGe.G.Belém, 20 de junho de 2022.
a Procuradora-Geral adjunto administrativo, no uso das suas atribuições 
legais...
rESolVE:
coNcEdEr, 12 (doze) dias de licença saúde à servidora rafaela aguiar 
Paraense, identidade funcional nº 5927794/2, no período de 04.06 a 
15.06.2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 816047

errata
.

o Procurador-Geral do estado do Pará, no uso das suas atribuições legais...
rESolVE:
Publicar errata do anexo da Portaria Nº 295/2022-PGe/GaB., de 
15.06.2022, publicada no doe nº 35.010 de 15.06.2022.
onde se lê:

2 claudia cardoso Moreira de campos 
Soares 5753180/5 Técnico em Gestão de 

Procuradoria  Técnico em Gestão de 
Procuradoria B-i

3 Jorge Vagner Pereira Soares 57188120/1 Técnico em Gestão de 
Procuradoria  Técnico em Gestão de 

Procuradoria B-i

Leia-se:

2 claudia cardoso Moreira de 
campos Soares 5753180/5 Técnico em Gestão de Procuradoria  analista de 

Procuradoria B-i

3 Jorge Vagner Pereira Soares 57188120/1 Técnico em Gestão de Procuradoria  analista de 
Procuradoria B-i

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo NaSSEr SEfEr
Procuradoria-Geral do Estado

Protocolo: 815572

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 297/2022-PGe.G. Belém, 20 de junho de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2022/760405;
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o decreto 2.819 de 06.09.94, 02 ½ diárias aos 
servidores  Erotides Martins reis Neto, Procurador do Estado, identidade 
funcional nº 5930949/1, Bruno anunciação das chagas, Procurador do Es-
tado, identidade funcional nº 5930947/1 e Mahira Guedes Paiva Barros, 
Procuradora do Estado, identidade funcional nº 54196751/1, para partici-
parem do iii Encontro Nacional das procuradorias de saúde, no período de 
22.06 a 23.06.2022.
local de origem: Belém/Pa
local de destino: São luis/Ma
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 816029

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria. N° 171/2022 – GaB/seac
Belém Pa, 20 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 Proc. 2022/403439
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor fabrício Pinto de Barros, Matrícula 5947176-2, para 
atuar como Fiscal do Contrato 011/2022, firmado com a Empresa – RCN 
coMÉrcio E SErViÇoS lTda, cNPJ sob o nº. 02.055.122/0001-00., cujo 
objetivo é o “...fornecimento de Material de Expediente...conforme especi-
ficações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência...”
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário, 20 de junho de 2022
ricardo Brisolla Balestreri
Secretário de Estado - SEac

Protocolo: 815937

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato teMPorÁrio– seac Pss N°03/2022
Processo N°: 2021/1061338
ModalidadE dE adMiSSÃo: Temporário
oBJETo: contratação de servidores por tempo determinado através de 
PSS-003/2022
coNTraTaNTE: Secretaria Estratégica de Estado de articulação da cida-
dania – SEac.
ViGÊNcia coNTraTUal: 18/06/2022 à 17/06/2023

coNtrato Nº coNtratado carGo

060/2022 VaNESSa SoUSa fariaS da SilVa aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo

doTaÇÃo orÇaMENTária:
Und. orçamentária: 76101 - Sec. Estratég. de Estado de articulação e 
cidadania
função: 08 - assistência Social
Sub-função: 122 - administração Geral
Programa: 1297 - manutenção da Gestão
Proj. atividade: 8411 - operacionalização das ações de recursos Humanos
Nat. despesa: 319004.11 – contratação por Tempo determinado
Nat. Despesa: 319011.17 – Gratificação de Nível Superior
Nat. despesa: 319016.29 – abono Salarial
Nat. despesa: 339046.02 – auxilio alimentação
Nat. despesa: 339049.01 – auxilio Transporte
fonte recurso: 0101 - recursos ordinários
ação: 263073 - Plano interno: 4120008411P
ordenador responsável:
ricardo Brisolla Balestreri
Secretário de Estado – SEac

Protocolo: 815833

diÁria
.

Portaria 172/2022-GaB/seac
Belém Pa 20 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 MEMo nº 068/2022 - Nac/SEac– Processo 2022/761247
rESolVE:
coNcEdEr 11,5 (onze e meia) diárias aos servidores abaixo, no perío-
do de 23/06/2022 a 04/07/2022, aos municípios de canaã dos carajás 
e Parauapebas, no Estado do Pará, cujo objetivo de “nos dias 23/06/22 
a 29/06/22 vistas a realização da seleção de funcionários referente ao 
PSS 07/2022 para a Usina canaã dos carajás e no período de 30/06/22 
a 04/07/22 para orientação aos gerentes gerais das Usinas de canaã e 
Parauapebas”

MatrÍcULa NoMe do serVidor cPF

5890870-4 carloS VicTor SoUZa SilVa 729.082.892-53

 arliSSoN SoUSa cardoSo 763.762.492-72

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 20 de junho de 2022.
ricardo Brisolla Balestreri
Secretário de Estado - SEac

Protocolo: 816177
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aLteraÇÃo de FÉrias
.

iNterrUPÇÃo de FÉrias
Portaria Nº 170/2022-GaB/seac
Belém Pa, 20 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 que dispõe os art. 74 a 76 da lei nº 5.810 de 24.01.1994, e
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço, a partir de 13/06/2022 o pe-
ríodo de gozo de férias regulamentares do servidor rodiNilSoN doS SaN-
ToS NoGUEira filHo, Matrícula 57191387-2, referente período em gozo de 
23/05/2022 a 21/06/2022 do período aquisitivo 15/05/2020 - 14/05/2021, 
concedido pela Portaria 069/2022-GaB/SEac de 04/04/2022; publicada no 
doE 34.921 de 05/04/2022, para ser usufruído em tempo oportuno.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 20 de junho de 2022.
ricardo Brisolla Balestreri
Secretário de Estado - SEac

Protocolo: 815780

.

.

AUDITORIA GERAL DO ESTADO

.

.

.

Portaria
.

Portaria aGe Nº 070/2022 - GaB, de 20 de JUNHo de 2022
o aUdiTor-GEral do ESTado, no exercício das atribuições instituídas na 
lei Estadual nº 6.176/1998, alterados pela lei Estadual nº 6.832/2006; 
art.18, incisos Viii, do decreto nº 2.536, de 03 de novembro de 2006; 
e art. 199 e seguintes da lei nº 5.819/1994 - regime Jurídico Único dos 
Servidores Públicos civis da administração direta, das autarquias e das 
fundações Públicas do Estado do Pará; e
coNSidEraNdo, que em 06 de junho do corrente, o servidor fabrício luiz 
Marques de araújo, auditor de fianças e controle, matrícula nº 5879876, 
comunicou ao Gerente de auditoria o desaparecimento de um fone de ou-
vido de sua propriedade, deixado em sua mesa de trabalho no fim do 
expediente do dia 03 de junho;
coNSidEraNdo, que todos os esforços foram dispendidos no sentido de 
identificar o autor do furto e recuperar o objeto, sem resultado positivo;
coNSidEraNdo, o poder-dever do administrador público de promover a apu-
ração de irregularidades no serviço público de que tiver conhecimento; e
coNSidEraNdo, o Parecer aGE nº 067/2022-GEJUr, seq. 3, e o despacho 
do auditor-adjunto, seq. 4, do PaE nº 2022/705173.
rESolVE:
Art. 1º.  Constituir Comissão de Sindicância para identificar o autor do 
furto de 01 (um) fone de ouvido de propriedade do servidor fabrício luiz 
Marques de araújo, auditor de fianças e controle, matrícula nº 5879876, 
ocorrido entre os dias 03 e 05 de junho do corrente, nas dependências da 
sala da Gerência de auditoria.
art. 2º. designar as servidoras lEila Maria NaSciMENTo coSTa, auditora 
de finanças e controle, matrícula nº 3205177-2, para presidente e aNa lÚ-
cia MoraES SilVa, auditora de finanças e controle, matrícula nº 57192226-
1, como membro de apoio, que poderão utilizar de todos os meios e informa-
ções que se fizerem necessárias para o interesse da apuração.
art. 3º. conceder a comissão o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar 
relatório final conclusivo, prazo que poderá ser prorrogado, por igual perí-
odo, caso necessário.
art. 4º. Publique-se, registre-se e cumpra-se.
JoSÉ rUBENS BarrEiroS dE lEÃo
auditor-Geral do Estado

Protocolo: 815679
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

adMissÃo de serVidor
.

adMissÃo de serVidor
admissão de servidor
Órgão: fundação ParáPaZ
Vigência: 15/06/2022 à 14/06/2023
Modalidade de admissão: Temporário
ato: contrato administrativo
fUNÇÃo do SErVidor: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
Nível: ENSiNo MÉdio
NoME do SErVidor: laiS corrEa dE alMEida
Processo: 2021/1092384
ordenador: alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS

Protocolo: 816160

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 154 de 20 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 01 de 
janeiro de 2015, e ainda,
coNSidEraNdo necessidades institucionais no âmbito desta fundação 
ParáPaZ, nos termos do Processo administrativo Nº 2022/30126;
rESolVE:
art. 1º - designar o servidor PaTricia dE liMa fErrEira , identidade 
funcional nº 55588559/6, ocupante do cargo de assessora operacional, 
para acompanhar e fiscalizar a execução do CONTRATO Nº 012/2022, cele-
brado entre a fundação ParáPaZ e diSTriBUidora BorGES aliMENToS 
lTda, inscrita no cNPJ/Mf  42.292.712/0001-71 cujo objeto é a contrata-
ção de empresa especializada no fornecimento de 7.650 KiTS dE GÊNE-
roS aliMENTÍcioS.
art. 2º Nos impedimentos, ausências legais ou eventuais do Titular, o 
acompanhamento e fiscalização de que trata o Art.1º desta Portaria, será 
exercido pelo Suplente, JHoN KEVEN caValcaNTE caMPoS, identidade 
funcional nº 5948814/2, ocupante do cargo de chefe de Gabinete.
Art. 3º Ao fiscal do contrato compete o acompanhamento e fiscalização da 
execução do contrato até o termino do prazo de sua vigência, inclusive o 
atesto dos documentos fiscais.
GaBiNETE do PrESidENTE, 20 dE JUNHo dE 2022.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ

Protocolo: 815864

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do sÉtiMo terMo aditiVo ao coNtrato Nº011/2017
oBJETo: Prorrogação do Prazo de Vigência do contrato nº 011/2017,nos 
termos previstos em sua cláusula ViGÉSiMa, com condição de encerra-
mento automático assim que houver a finalização da adesão da nova ata 
de registro de preços.
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo ParáPaZ – cNPJ: 21.648.632/0001-36
coNTraTada : TicKET SolUÇÕES HdfGT S/a – cNPJ: 03.506.307/0001-57
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 57 , inciso ii, da lei nº 8.666/93 e altera-
ções Parecer 164/2022/ProfUN e Parecer nº 059/2022/NUciN
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática: 14.122.1297.4668 (abastecimento de Unidades 
Móveis do Estado) Elemento de despesa: 3390-30.01 Material de consumo 
(combustíveis e lubrificantes automotivos)
fonte de recursos: 0101 – (recursos do Tesouro)
ação: 227380
Pi: 4120004668c
Valor da Prorrogação (30 dias): 22.503,39
ViGÊNcia: o período de 04 de junho de 2022 a 03 de julho de 2022
daTa dE aSSiNaTUra: 15.06.2022
GaBiNETE do PrESidENTE, 20 dE JUNHo dE 2022.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaz

Protocolo: 816039

diÁria
.

Portaria Nº 156 de 20 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 01 
de janeiro de 2015.
coNSidEraNdo o art.145 da lei 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e seus 
parágrafos c/c o disposto no decreto 2.819 de 06/09/94.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, 05 (cinco) diárias e ½ 
(meia) para cada servidor listado abaixo, para realização da caravana da 
cidadania no município de Soure/Pa, com saída no dia 21 de junho de 2022 
e retorno no dia 26 de junho de 2022.

serVidor MatrÍcULa
alberto fernandes Melo 5949869/1
aluizio lobato Torres 57174396/6

anderson da Silva ramos 5960431/1
claudilene Souza Maia 5894774/3

cleocir de araujo Machado 5906152/3
danuzia Silva de Souza 54192479/2

deyse do Socorro de oliveira coutinho 5963376/1
Gerson antônio de andrade raiol 5946828/1

João carlos Nascimento Bandeira Júnior 5931217/2
José carlos Pereira Viana 5947153/1
Kluivert fonseca alcântara 5946738/1

leandro Henrique costa Barros 5906283/2
lilian de Souza ribeiro 5953721/1

Marina carla Pinheiro do Nascimento Pinheiro 5943906/2
Nadilson cardoso das Neves 5945840

Paulo de Tarso Picanco Maia de Souza 5953787/1
raimundo do Socorro Silva cordeiro 57229615/3
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renato Santos da Silva 5946708/1
roberto costa Miranda 55208382/1

rose Karla alves coelho ramos 54188464/4
Sandy Brown Barata 5917262/2

Sílio de almeida Barbosa 54190572/2
Vanessa da Silva Moura 5946662/1

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente
fundação ParáPaz

Protocolo: 816179
Portaria Nº 157 de 20 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 01 
de janeiro de 2015.
coNSidEraNdo o art.145 da lei 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e seus 
parágrafos c/c o disposto no decreto 2.819 de 06/09/94.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, 05 (cinco) diárias e ½ 
(meia) para cada servidor listado abaixo, para realização da caravana da 
cidadania no município de Soure/Pa, com saída no dia 21 de junho de 2022 
e retorno no dia 26 de junho de 2022.

serVidor MatrÍcULa
ana Maria da rosa Pimentel 5157510-1

carmem lúcia Pinho de ataide 5243335
cleide Maria da Silva cardoso 005339

Emerson de Sá Vilhena 005745
João carlos da fonseca 57202183

José Nazareno Marques alves 5157129
Karoline Tathiane Mota Pereira 57173548

lanna Teixeira Silva 128629-3
Patrícia luzia Santos 01001200

renata Natali Silva Trindade 01001117

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente
fundação ParáPaz

Protocolo: 816201

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 155 de 20 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 01 
de janeiro de 2015.
coNSidEraNdo: o disposto no art. 74 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 
1994 e, ainda, de acordo com o Protocolo: 2022/719485
rESolVE: Transferir o período de gozo de férias por NEcESSidadE dE 
SErViÇo da servidora NicollE alVES MoNTEiro, matrícula nº 5960329/1, 
assistente administrativo, a partir da data desta publicação, referente ao 
exercício 2021/2022, concedida através da PorTaria Nº 88 de 03 de maio de 
2022, publicada no doE Nº 34.957 pág. 28, que seriam gozadas no período 
de 15/06/2022 a 14/07/2022 e transferir para gozo oportuno.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ

Protocolo: 815996

.

.

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N°. 567/2022-daF/sePLad, de 20 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°2022/724090,
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora roSEMErY TillMaNN da SilVa, id. funcional nº. 
3254771/1, ocupante do cargo de Técnico d, para responder pela coor-
denadoria de Gestão de resultados, durante o impedimento legal da titu-
lar lUciaNa PorTilHo BENTES GUEdES dE oliVEira, id. funcional nº. 

5946589/1, no período de 01/07/2022 a 30/07/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 20 dE 
JUNHo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 816084

.

.

coNtrato
.

terMo de coNtrato Nº 028/2022 – sePLad/daF
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiS-
TraÇÃo, com sede na Travessa do chaco nº 2350 – Bairro do Marco, Be-
lém/Pa., inscrita no cNPJ/Mf 35.747.782/0001-01.
coNTraTada: Empresa STar coMÉrcio dE aliMENToS lTda, inscrita 
no cNPJ/Mf sob o nº 23.146.066/0001-90, sediada na rua das rosas, nº. 
198, Galpão – 04. Parque Verde, Belém/Pa.
oBJETo: contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de 
MaTErial dE EXPEdiENTE, para atender em todo o território estadual, os 
órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado do Pará, conforme es-
pecificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo 
do Edital. Este Termo de contrato vincula-se ao Edital do Pregão Eletrôni-
co SEPLAD/DGL/SRP nº 11/2021, identificado no preâmbulo e à proposta 
vencedora, independentemente de transcrição.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Uo: 91101
Programa de Trabalho: 04.122.1297.8338 – operacionalização das ações 
administrativa
Natureza de despesa: 33.90.30 – Material de consumo
fonte: 0101000000
origem dos recursos: Tesouro Estadual
Valor ToTal: r$ 15.543,44 (quinze mil, quinhentos e quarenta e três 
reais e quarenta e quatro centavos)
ViGÊNcia: de 12 (doze) meses a partir da data de assinatura, 14/06/2022 
à 13/06/2023
daTa da aSSiNaTUra: 14/06/2022
ordENador: iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 815711

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 562/2022-daF/sePLad, de 15 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: 2022/7365564de 10/06/2022
rESolVE:
coNcEdEr 15 (quinze) dias de férias regulamentares à servidora SoNia 
Maria loSada Maia aUad id. funcional 5105200/2, ocupante do cargo 
de Médico, lo tada na coordenadoria de Perícia Médica – coPM/dSo/SE-
Plad, no período de 07 de julho de 2022 a 21 de julho de 2022, referente 
ao período aquisitivo de 03 de outubro de 2020 a 02 de outubro de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 15 dE 
JUNHo dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 563/2022-daF/sePLad, de 15 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: 2022/7365564de 10/06/2022
rESolVE:
coNcEdEr 15 (quinze) dias de férias regulamentares à servidora SoNia 
Maria loSada Maia aUad id. funcional 5105200/3, ocupante do cargo 
de Médico, lo tada na coordenadoria de Perícia Médica – coPM/dSo/SE-
Plad, no período de 07 de julho de 2022 a 21 de julho de 2022, referente 
ao período aquisitivo de 14 de outubro de 2020 a 13 de outubro de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 15 dE 
JUNHo dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 815630
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oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº. 0150/2022-Gs-sePLad, 20 de JUNHo de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no 
uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pelo decreto Go-
vernamental de 01 de abril de 2022, publicado no doE no 34.918 e,
coNSidEraNdo as disposições contidas na lei no 7.197, de 09 de setem-
bro de 2008, que institui o auxílio-alimentação no âmbito da administração 
direta, autárquica e fundacional e dá outras providências, e o estabelecido 
no art. 1º do decreto no 1.298, de 23 de setembro de 2008, que regula-
menta a lei nº 7.197, de 09 de setembro de 2008,
rESolVE:
art. 1º. fica estabelecido o valor de r$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) 
a título de auxílio-alimentação aos servidores públicos civis lotados depar-
tamento de Trânsito do Estado do Pará.
Art. 2º. Os valores fixados nesta portaria possuem efeitos a partir do mês 
de junho, tendo o mês de maio como referência de apuração dos dias tra-
balhados para o pagamento do auxílio-alimentação.
art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
financeiros a partir de 1º de junho de 2022.
Secretaria de Estado de Planejamento e administração, 20 de Junho de 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 816173

terMo de coNtrato Nº 029/2022 – sePLad/daF
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiS-
TraÇÃo, com sede na Travessa do chaco nº 2350 – Bairro do Marco, Be-
lém/Pa., inscrita no cNPJ/Mf 35.747.782/0001-01.
coNTraTada: Empresa E. B. cardoSo EirEli, inscrita no cNPJ/Mf sob 
o nº 34.849.836/0001-87, sediada no residencial Nova Marambaia, rua 
WE 4, nº 386/B, Gleba i, bairro Marambaia, Belém/Pa, cEP: 66.623-284.
oBJETo: contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
continuados de apoio administrativo e atividades auxiliares, relacionados aos 
serviços de limpeza e recepção para a Estação cidadania de Tucuruí, sob a 
responsabilidade da Secretaria de Planejamento e administração – SEPlad.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Uo: 91101 
Programa de Trabalho: 04.122.1500.8805 – implementação da Estação cidadania 
Natureza de despesa: 33.90.37 – locação de Mão de obra 
Valor Mensal: r$ 20.594,80 
Valor Semestral: r$ 123.568,80 
fonte: 0101006360 
origens dos recursos: Tesouro Estadual.
ViGÊNcia: de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data de assinatura, 
ou seja, 20/06/2022 à 17/12/2022.
daTa da aSSiNaTUra: 20/06/2022.
ordENador: iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 816347

Portaria Nº 193, de 20 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 decreto nº 2440, de 20/06/2022.
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 193, de 20 de JUNHo de 2022

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

desPesa

FoN-
te

2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

dEfESa Social
cBM

outras despesas 
correntes 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

fUNdEflor
outras despesas 

correntes 0,00 587.821,44 0,00 0,00 587.821,44

contrato Global
ProViSÃo rEcEBida 
do(a) idEflor-Bio

 0656 0,00 587.821,44 0,00 0,00 587.821,44

SEdaP
investimentos 0,00 644.000,00 0,00 0,00 644.000,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0101 0,00 592.000,00 0,00 0,00 592.000,00
outras despesa de 

investimentos
 0101 0,00 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00

outras despesas 
correntes 0,00 198.000,00 0,00 0,00 198.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 198.000,00 0,00 0,00 198.000,00

SEdEME
investimentos 0,00 701.770,00 0,00 0,00 701.770,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0101 0,00 701.770,00 0,00 0,00 701.770,00
SETUr

outras despesas 
correntes 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

contrato Global
 0101 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

GESTÃo
fiNaNPrEV

Pessoal e Encargos 
Sociais 0,00 418.262.880,75 0,00 0,00 418.262.880,75

folha de Pessoal
 0196 0,00 418.262.880,75 0,00 0,00 418.262.880,75

fiPaT - SEfa
outras despesas 

correntes 0,00 4.774.199,00 3.823.719,00 1.484.880,00 10.082.798,00

contrato Estimativo
ProViSÃo rEcEBida 

do(a) SEfa
 0176 0,00 4.679.039,00 3.728.559,00 1.389.720,00 9.797.318,00

ProViSÃo rEcEBida 
do(a) SEfa

 0376 0,00 95.160,00 95.160,00 95.160,00 285.480,00
iaSEP

outras despesas 
correntes 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00

contrato Estimativo
 0101 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00

iNfra-ESTrUTUra E 
TraNSPorTE

SETraN
investimentos 0,00 3.591.990,32 0,00 0,00 3.591.990,32

obras e instalações
 0101 0,00 3.591.990,32 0,00 0,00 3.591.990,32

PolÍTica Social
fES

outras despesas 
correntes 0,00 576.000,00 0,00 0,00 576.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 576.000,00 0,00 0,00 576.000,00

SESPa
investimentos 0,00 489.743,48 0,00 0,00 489.743,48

reforma
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES

 0101 0,00 489.743,48 0,00 0,00 489.743,48

PolÍTica SÓcio-
cUlTUral

fcP
outras despesas 

correntes 0,00 3.720.000,00 0,00 0,00 3.720.000,00

despesas ordinárias

 0101 0,00 3.720.000,00 0,00 0,00 3.720.000,00

fUNdEB - SEdUc

outras despesas 
correntes 0,00 9.027.000,00 13.541.126,00 13.541.126,00 36.109.252,00
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despesas ordinárias
ProViSÃo rEcEBida 

do(a) SEdUc
 0143 0,00 9.027.000,00 13.541.126,00 13.541.126,00 36.109.252,00

SEEl
outras despesas 

correntes 0,00 2.165.000,00 0,00 0,00 2.165.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 2.165.000,00 0,00 0,00 2.165.000,00

SUBordiNadoS ao 
GoVErNo do ESTado

fundação ParáPaz
investimentos 0,00 1.380.000,00 0,00 0,00 1.380.000,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0101 0,00 530.000,00 0,00 0,00 530.000,00
outras despesa de 

investimentos
 0301 0,00 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00

outras despesas 
correntes 0,00 6.450.000,00 0,00 0,00 6.450.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 3.450.000,00 0,00 0,00 3.450.000,00
 0301 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00

SEcoM
outras despesas 

correntes 0,00 6.629.089,80 0,00 0,00 6.629.089,80

contrato Estimativo
 0101 0,00 6.629.089,80 0,00 0,00 6.629.089,80

ProGraMa/
orGÃo FoNte

2º QUadriMestre - 2022
Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

agricultura, 
Pecuária, Pesca e 

aquicultura
0,00 842.000,00 0,00 0,00 842.000,00

SEdaP
 0101 0,00 842.000,00 0,00 0,00 842.000,00

cidadania, 
Justiça e direitos 

Humanos
0,00 7.300.000,00 0,00 0,00 7.300.000,00

fundação ParáPaz
 0101 0,00 3.450.000,00 0,00 0,00 3.450.000,00
 0301 0,00 3.850.000,00 0,00 0,00 3.850.000,00

cultura 0,00 3.720.000,00 0,00 0,00 3.720.000,00
fcP
 0101 0,00 3.720.000,00 0,00 0,00 3.720.000,00

Esporte e lazer 0,00 2.165.000,00 0,00 0,00 2.165.000,00
SEEl

 0101 0,00 2.165.000,00 0,00 0,00 2.165.000,00

Governança 
Pública 0,00 18.403.288,80 3.823.719,00 1.484.880,00 23.711.887,80

fiPaT - SEfa
ProViSÃo rEcE-
Bida do(a) SEfa

 0176 0,00 4.679.039,00 3.728.559,00 1.389.720,00 9.797.318,00
ProViSÃo rEcE-
Bida do(a) SEfa

 0376 0,00 95.160,00 95.160,00 95.160,00 285.480,00
iaSEP

 0101 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00
SEcoM

 0101 0,00 6.629.089,80 0,00 0,00 6.629.089,80
indústria, comér-

cio, Serviços e 
Turismo

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

SETUr
 0101 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

infraestrutura e 
logística 0,00 3.591.990,32 0,00 0,00 3.591.990,32

SETraN

 0101 0,00 3.591.990,32 0,00 0,00 3.591.990,32

Manutenção da 
Gestão 0,00 10.258.770,00 13.541.126,00 13.541.126,00 37.341.022,00

fundação ParáPaz
 0101 0,00 530.000,00 0,00 0,00 530.000,00

fUNdEB - SEdUc
ProViSÃo 

rEcEBida do(a) 
SEdUc

 0143 0,00 9.027.000,00 13.541.126,00 13.541.126,00 36.109.252,00
SEdEME

 0101 0,00 701.770,00 0,00 0,00 701.770,00
Meio ambiente 
e ordenamento 

Territorial
0,00 587.821,44 0,00 0,00 587.821,44

fUNdEflor
ProViSÃo 

rEcEBida do(a) 
idEflor-Bio

 0656 0,00 587.821,44 0,00 0,00 587.821,44
Previdência 

Estadual 0,00 418.262.880,75 0,00 0,00 418.262.880,75

fiNaNPrEV
 0196 0,00 418.262.880,75 0,00 0,00 418.262.880,75

Saúde 0,00 1.065.743,48 0,00 0,00 1.065.743,48
fES
 0101 0,00 576.000,00 0,00 0,00 576.000,00

SESPa
dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0101 0,00 489.743,48 0,00 0,00 489.743,48
Segurança Pública 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

cBM
 0101 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

FoNte
2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

0101 - rEcUrSoS ordi-
NarioS                                         0,00 30.145.593,60 0,00 0,00 30.145.593,60

0143 - fundo de Manut. e 
desenv. da Ed. Básica e Va-
lorização dos Profissionais de 
Educação - fUNdEB retorno

0,00 9.027.000,00 13.541.126,00 13.541.126,00 36.109.252,00

0176 - fundo de investimento 
Permanente da administração 
Tributária do Estado do Pará

0,00 4.679.039,00 3.728.559,00 1.389.720,00 9.797.318,00

0196 - Excedente da cessão 
onerosa 0,00 418.262.880,75 0,00 0,00 418.262.880,75

0301 - recursos ordinários 0,00 3.850.000,00 0,00 0,00 3.850.000,00

0376 - fundo de investimento 
Permanente da administração 
Tributária do Estado do Pará

0,00 95.160,00 95.160,00 95.160,00 285.480,00

0656 - fundo Estadual de 
desenvolvimento florestal 0,00 587.821,44 0,00 0,00 587.821,44

ToTal 0,00 466.647.494,79 17.364.845,00 15.026.006,00 499.038.345,79

Portaria Nº 194, de 20 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$ 29.999.557,38 (Vinte e Nove Milhões, No-
vecentos e Noventa e Nove Mil, Quinhentos e cinquenta e Sete reais e 
Trinta e oito centavos), a quota do primeiro quadrimestre, referente ao(s) 
grupo(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) orçamentária(s), de acordo com 
o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
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aNeXo a Portaria Nº 194, de 20 de JUNHo de 2022

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

desPesa

FoNte

1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

PolÍTica SÓcio-
cUlTUral

SEdUc

investimentos 0,00 0,00 29.999.557,38 0,00 29.999.557,38

obras e instalações

 0301 0,00 0,00 29.999.557,38 0,00 29.999.557,38

ProGraMa/
orGÃo FoNte

1º QUadriMestre - 2022
JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

Educação Básica 0,00 0,00 29.999.557,38 0,00 29.999.557,38
SEdUc

 0301 0,00 0,00 29.999.557,38 0,00 29.999.557,38

FoNte
1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL
0301 - recursos ordinários 0,00 0,00 29.999.557,38 0,00 29.999.557,38

ToTal 0,00 0,00 29.999.557,38 0,00 29.999.557,38

Portaria Nº 195, de 20 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$ 207.496,00 (duzentos e Sete Mil, Quatro-
centos e Noventa e Seis reais), a quota do segundo quadrimestre, refe-
rente 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 195, de 20 de JUNHo de 2022

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

desPesa

FoNte

2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

codEc
outras despesas 

correntes 0,00 207.496,00 0,00 0,00 207.496,00

contrato Global
 0661 0,00 207.496,00 0,00 0,00 207.496,00

ProGraMa/
orGÃo FoNte

2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

indústria, comér-
cio, Serviços e 

Turismo
0,00 207.496,00 0,00 0,00 207.496,00

codEc

 0661 0,00 207.496,00 0,00 0,00 207.496,00

FoNte
2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

0661 - recursos Próprios 
diretamente arrecadado pela 

administração indireta
0,00 207.496,00 0,00 0,00 207.496,00

ToTal 0,00 207.496,00 0,00 0,00 207.496,00

Portaria Nº 196, de 20/06/2022 - dPo
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do de suas atribuições que lhe confere a lei nº 9.496, de 11 de janeiro de 
2022, lei orçamentária anual - loa 2022.
rESolVE:
i - alterar a(s) Modalidade(s) de aplicação e o(s) elemento(s) de despesa 
no valor de r$ 4.217.145,00 (Quatro Milhões, duzentos e dezessete Mil, 
cento e Quarenta e cinco reais), na(s) dotação(ões) da(s) natureza(s) 
da(s) despesa(s) da(s) Unidade(s) orçamentária(s), conforme o artigo 5º, 
§ 2º da lei nº 9.292, de 19 de julho de 2021 - ldo 2022, da forma abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

161011212215097603 - SEdUc 0102 444042 4.217.145,00

ToTal 4.217.145,00

ii - Para seu atendimento reduzir em igual valor a(s) modalidade(s) de 
aplicação e elemento(s) de despesa da(s) dotação(ões) da(s) naturezas(s) 
de despesa(s) da(s) mesma(s) atividade(s) e projeto(s), da forma abaixo 
discriminada(s):

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

161011212215097603 - SEdUc 0102 449051 4.217.145,00

ToTal 4.217.145,00

iii - 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

Protocolo: 816349

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

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

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

coNcUrso PÚBLico c – 199
editaL Nº 117/seaP/sePLad, de 20 de JUNHo de 2022

HoMoLoGaÇÃo da MatrÍcULa No cUrso de ForMaÇÃo – 
SUB JUDICE

a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo (SE-
Plad) e a SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária 
(SEaP), no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipu-
ladas neste Edital e em atenção a decisão judicial proferida nos autos do 
Mandado de Segurança nº 0802340-23.2019.8.14.0301, tornam pública 
a homologação da matricula no curso de Formação do candidato 
sub judice HaLaN Pereira de soUZa, inscrição nº5030010557  para 
o cargo Policial Penal - carajás, conforme os termos do Edital 116/SEaP/
SEPlad, de 27 de abril de 2022, do concurso Público c-199.
1. este edital entra em vigor na data de sua publicação. 
Belém, 20 de junho de 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
SaMUElSoN YoiTi iGaKi
Secretário de Estado de administração Penitenciária

GoVerNo do estado do ParÁ 
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo (sePLad) 
secretaria de estado de adMiNistraÇÃo 

PeNiteNciÁria (seaP) 
coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGos de 

NÍVeis sUPerior e MÉdio 
coNcUrso PÚBLico c – 204

editaL Nº 88/2022 – sePLad/seaP, de 20 de JUNHo de 2022.
resULtado da etaPa de iNVestiGaÇÃo de aNtecedeNtes 

Pessoais- sUB JUdice
a secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo 
– sePLad e a secretaria de adMiNistraÇÃo PeNiteNciÁria – 
seaP, no uso das atribuições legais, em cumprimento à decisão proferida 
nos autos do Mandado de Segurança nº 0805391-42.2019.8.014.0301, 
tornam público o resULtado da etaPa de iNVestiGaÇÃo de aN-
tecedeNtes Pessoais - sUB JUdice, conforme segue: 
1. Fica divulgado, o resultado da etapa de investigação de antece-
dentes Pessoais da candidata abaixo:

NoMe iNscriÇÃo carGo resULtado

THÉrcia adriaNa doS SaNToS PadilHa – Sub judice 5690052213 TÉcNico EM GESTÃo PENi-
TENciária - PSicoloGia rEcoMENdado

2. este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições contrárias.
BElÉM/Pa, 20 de junho de 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo 
Secretário de Estado de Planejamento e administração 
SaMUElSoN YoiTi iGaKi
Secretário de Estado de administração Penitenciária
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GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo (sePLad) secretaria de estado de 
adMiNistraÇÃo PeNiteNciÁria – seaP coNcUrso PÚBLico 

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

editaL Nº 102/seaP/sePLad, de 20 de JUNHo de 2022

a secretaria de estado de adMiNistraÇÃo e PLaNeJaMeNto 
(sePLad) e a secretaria de estado de adMiNistraÇÃo PeNi-
teNciÁria (seaP), no uso de suas atribuições legais, tornam pública a 
Homologação Preliminar da Matrícula no Curso de Formação Profissional do 
concurso c-208, regido pelo Edital n° 01/SEaP/SEPlad.
1. fica divulgada, em ordem alfabética, a relação dos candidatos que ti-
veram a matrícula homologada preliminarmente no curso de formação 
Profissional (aNeXo i).
2. fica divulgada, em ordem alfabética, a relação dos candidatos que tive-
ram suas matriculas indeferidas por não comparecerem no dia e horário da 
convocação. (aNeXo ii).
3. os recursos deverão ser direcionados ao e-mail recursoc208@gmail.
com no período de 22 à 28 de junho de 2022.
4. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém (Pa), 20 de junho de 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
SaMUElSoN YoiTi iGaKi
Secretário de Estado de administração Penitenciária

aNeXo i - iNscriÇÕes HoMoLoGadas

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (FeMiNiNo) - araGUaia
seQ. Nome

1 aNNE KarolYNE MaToS PiMENTa

2 BEaTriZ BorGES SilVa MarTiNS

3 KliVYa PErEira SilVa

4 NadiNE PaUla doS SaNToS SilVa
carGo 01: PoLiciaL PeNaL (FeMiNiNo) - BaiXo aMaZoNas

seQ. Nome
1 adriElY liMa diaS

2 alESSilVaNE Maria dE MESQUiTa

3 aliNE SaBriNa PiNTo MoNTEiro

4 aMaNda PriScila SoarES aZEVEdo

5 aNa GaBriElla PiNHEiro BarBoSa da coSTa

6 aNa Maiara MorEira dE SoUSa

7 aNa PaUla SaNToS dE liMa

8 aNdrEia aBrEU dE alMEida

9 aNNa THErEZa EVaNS

10 aNToNia raiMUNda dE aGUiar

11 EdilENa rEGiNa Garcia coSTa

12 EliaNa corrEa da SilVa

13 HaNNaH MaciEl SaNToS da SilVa

14 Karla riBEiro PErEira

15 Karla THaMirYS doS SaNToS rodriGUES

16 KETlEN NaiaNE frEiTaS doS SaNToS

17 lEoNEidE TriNdadE da SilVa

18 lUciaNa SiQUEira colarES fiGUEira

19 Maria BEaTricE SilVa doS SaNToS

20 MarUZa WaldEcK diaS

21 MaYara rodriGUES fariaS

22 MEica do NaSciMENTo ScHio

23 MilENa Maria da SilVa SarMENTo

24 MiZZ Yara lariSSa caValcaNTE TENorio

25 PriScila dUarTE doS SaNToS

26 QUEila liMa TElES

27 rEJaNE riBEiro MacHado

28 roSa ilaNa doS SaNToS PErEira

29 rUaN SilVa SarMENTo

30 SaBriNa MacHado PEiXoTo

31 TaiNara dE aNdradE aZEVEdo

32 VaNESSa iNES dE aSSUNÇao MElo

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (FeMiNiNo) - caetÉ
seQ. Nome

1 BiaNca HElaiNE foNSEca cUNHa

2 caMila Jaciara do NaSciMENTo SoarES
3 EliNE ESTEPHaNE TaVarES doS SaNToS
4 EliSaNGEla MorEira BarrETo
5 GiSElE doS SaNToS SilVa
6 JaMillE caroliNE BarBoSa da coSTa
7 JoSilaiNE da crUZ frEiTaS
8 KariNa cHaVES da SilVa
9 KaroliNa doS SaNToS frEiTaS
10 laUra da SilVa MacEdo
11 Marilia BorGES PalMa
12 NaNcY EUlalia MElo foNSEca
13 NaTHaliaNa SoUSa fErrEira
14 TaiS cordEiro da VEra crUZ

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (FeMiNiNo) - caraJÁs

seQ. Nome

1 adriEli loPES da SilVa
2 alEXSaNdY WÉVaNY dE caSTro araÚJo
3 aNa clara NaSciMENTo HErBST
4 aNdrESSa criSTiNa SilVa BriTo

5 aNdria GoMES SoarES

6 aNToNia QUElMa da SilVa SoUSa
7 BrENda caroliNa liMa do NaSciMENTo rESENdE
8 BrUNa caroliNE da SilVa GoNcalVES
9 caroliNE corrEa carValHo doS SaNToS
10 claUdia aNdrEa rodriGUEZ VElaSQUEZ
11 criSTiaNE dE alENcar PErEira
12 criSTiaNE Maria da SilVa oliVEira
13 daYaNE dE liMa fErrEira
14 dENiZE olEaSTrE da SilVa
15 EllEN criSTiNa dE araUJo da coNcEiÇÃo
16 fraNcElE SilVa rocHa SoUZa
17 GESSica PolicENa SilVa aBrEU
18 iaSMiN JadJESKi SoUZa
19 JEaNE Maria dE SoUSa oliVEira alVES
20 KarliaNY dE oliVEira ViEira
21 KaTlEN SaBriNa SilVa BriTo
22 KEila daiaNE MoraiS fErraZ
23 laYS NaTcHEllE fErNaNdES dE MENdoNca
24 lUaNa SiPiao oliVEira
25 Naira caValcaNTE dE alMEida
26 NaTalia SaNToS da crUZ
27 NaTHalia WEBEr alVES
28 rafaEla rodriGUES VaNdErlEY dE oliVEira
29 roSiNEidE Maria dE oliVEira

30 SaBriNa EMaNUElE Sa dE SoUZa
31 SaBriNa PoVoaS da SilVa
32 SaMaNTHa dE oliVEira fErrEira
33 SaMara SaNToS dE SoUSa

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (FeMiNiNo) - GUaJarÁ
seQ. Nome

1 adriaNa doS rEiS doS SaNToS
2 adriaNa HElENa dE liMa fErrEira
3 adriEllE Márcia doS SaNToS
4 alaNNa BraGa dE MENEZES
5 alciMara dE SoUSa liMa
6 alEXaNdra lEal aBdoN
7 aliNE SErraNo BaNNacH
8 aMaNda GoNÇalVES da coSTa
9 aNa caroliNa da SilVa GoMES
10 aNa caroliNa SaNToS dE SoUZa
11 aNa lUiZa PErEira dE MElo
12 aNa Maria dE oliVEira MorEira
13 aNdrEZa fErrEira rodriGUES
14 aNNE caTariNE TaVarES VEiGa PalMiEri
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15 aNToNia MarQUiZa dE laVor PErEira
16 aNToNia MarTa fraNco PriNTES
17 BarBara faBiola frEirE SiQUEira - sUB JUdice
18 BiaNca BaTiSTa rocHa
19 BiaNca da foNSEca SilVa
20 BrENa SaNTa BriGida MoNTEiro
21 BrUNa alVES da coSTa
22 caMila carValHo TorrES
23 caMila PiNHEiro NolETo
24 caMila SilVa dE araUJo
25 caMila SilVa dE oliVEira
26 caroliNa MESQUiTa GErMaNo
27 cEliaNE dE araUJo PiNTo SaNToS
28 criSTiaNE Maria PErEira SilVa
29 daNdara roSSYNE PiNTo MoNTEiro
30 daNiElla loPES SoUZa
31 daNiEllE caliNE roSario rodriGUES
32 daYaNE Maria rEiS BraGaNÇa
33 diNalVa Maria aMador SarMENTo
34 diocarla doS SaNToS fErrEira
35 dJaNira da SilVa fradE
36 dorVaNiSE alMEida raBElo
37 ElaiNE cardoSo liMa
38 ElcioNE NaZarE MiNEiro dE SoUSa

39 EliaNE alMEida da SilVa
40 EliSaNGEla dE SoUZa SilVa
41 EliZaNE liMa da SilVa
42 EllEN JaNETE ModESTo doS rEiS
43 EMaNUElE MaGalHaES da coSTa
44 Erica liENY aNdradE dE fraNÇa
45 EriKa SilVa MacHado
46 EriVaNda coSTa da SilVa
47 ESTrEla dE SoUZa rocHa aNdrÉ
48 EVYlla fErNaNda dE SoUZa PUrEZa
49 faBiaNE criSTiNa fErrEira doS SaNToS
50 faBiola PoliaNa dE alENcar PiNTo
51 faBricia MarTiNS BarBoSa MorEira
52 fErNaNda caroliNE MoUra ViaNa
53 flaVia fErrEira doS SaNToS TEiXEira
54 fraNciSca JaraNa lEiTE ViaNa
55 GiSEllE SoUZa dE aNdradE BriTo
56 GlEiciaNE rENaTa da SilVa araUJo
57 GlENda caroliNa MacEdo lEal
58 iaNKa criSTiNE BENicio aMador
59 iolaNda BriTo liSBoa dE aGUiar
60 JaMilE criSTiNa cardoSo do NaSciMENTo
61 JaNaiNa SilVa MorEira
62 JaNE NaSciMENTo da SilVa
63 JoiSiaNi oliVEira dE JESUS
64 JUlia GlENda fariaS PaNToJa
65 JUliaNa criSTiNa SilVa do NaSciMENTo
66 JUliaNa liMa da SilVa
67 JUliaNa MENdES dE MEdEiroS
68 JUliElMa rodriGUES TElES
69 JUliETE da crUZ alMEida
70 Karla dE JESUS dE SoUSa SilVa
71 Karla diaNa dE SoUZa frEiTaS
72 KElY carValHo VaScoNcEloS
73 KENia caSTilHo dE MoraiS
74 KEZia corrEa ValE
75 lariSSa araUJo dE SoUSa
76 lariSSa da SilVa criSToVaM TEiXEira
77 lariSSa PaiVa loPES
78 lariSSa ViNHoTE BriTo
79 lEila cHriSTiaNE ValadarES PiNTo
80 lEoNardo lUcaS dE oliVEira TaVarES
81 lETicia SilVa dE oliVEira fiGUEirEdo
82 lidiaNE da SilVa GaMa

83 lila SHaKTi cordoVil NadEr

84 liliaNE dE carValHo MarTiNS

85 liNda caroliNE NEVES doS SaNToS dE carValHo

86 lorraNNY da SilVa coElHo

87 lUaNa NoUraN oliVEira dE SoUZa

88 lUciaNa PErEira XaViEr loPES

89 Mara TaVarES MarTiNS

90 Maria aNGEliNa fErrEira PoNTES

91 Maria aNToNia carValHo da SilVa

92 Maria aUcilEa EVaNGEliSTa da SilVa

93 Maria dE loUrdES caTao NEri

94 Maria GlEiSilE GoMES SaMPaio

95 Maria KaroliNE BriTo doS SaNToS

96 Maria laiSE dE SoUSa oliVEira

97 Maria NoEMia riBEiro dE SoUZa

98 MariaNa do Socorro MEdEiroS SaNTaNa

99 Marilia caSTro BraSil dUarTE

100 MaYaNE lUcia BraGa daVid PErEira

101 MicHEllE SoUSa NaSciMENTo

102 MoNalliSa alVES PErEira da crUZ

103 MUNNYcK di PaUla alMEida MarTiNS GoMES

104 Naiara Socorro rodriGUES diaS

105 NaTHaSHa KiSS SaNToS da PENHa PaiXao

106 NaYara daNTaS loPES

107 NiVia Maria liMa GoNÇalVES BarroS

108 NiVia TariTa PorTilHo Mafra

109 odaiSa BaraTa da coNcEicao

110 PaloMa criSTiNa GoMES cUiMar

111 PaTricia da crUZ laMEira GUErrEiro

112 PaTricia da SilVa BriTo

113 PaTricia Garcia MaGalHaES

114 PÉrola BoHadaNa

115 PriScila dE frEiTaS BarrETo

116 PriScilla fErNaNdES BESSa

117 rafaEla PaiVa SiNiMBU

118 rafaElla do Mar fErrEira

119 raYSa criSTiNa da coSTa SoUSa

120 raYSSa aNGElica BESSa MaZZiNi

121 rEBEca dE SoUZa fErrEira

122 rENaTa da SilVEira alEiXo

123 rENaTa oliVEira da SilVa

124 roBErTa da SilVEira alEiXo

125 roBErTa YUMiE lEiTao UMEMUra

126 roSEaNE SolEdadE SiQUEira

127 roZalBa alVES rodriGUES
128 Saila GoNcalVES MoNTEiro MESQUiTa
129 SaMara MiraNda VaScoNcEloS
130 SaMEa roBErTa crUZ MadEira
131 SaNdra lUcia da crUZ fUrTado
132 SHirlEY BarcEloS TaVaarES - sUB JUdice
133 SHirlEY SilVa SaNToS carValHo
134 SiBYla BUENo MarTiNS
135 SilMara fEliX da SilVa
136 STEfaNNE KaTEriNE BorGES frEiTaS
137 SUZEllY PiNHo diaS
138 TaiS oliVEira ModESTo NEVES
139 TarcYa KarlYaN aMaral GoMES
140 TaTYlENE do Socorro caMPoS frEirE MorEira
141 THaiS doS SaNToS ToME
142 THaYaNE dE NaZarE dE JESUS NaSciMENTo
143 ValdiNEia aZEVEdo doS PaSSoS
144 VaNESSa alVES MoraiS
145 VaNESSa MoUra dE SoUZa liMa
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146 WiNara raliSSa dE aBrEU PalHETa
147 YaSMiN JaMillY SaNToS NEVES
148 YaSMiN lUaNa da SilVa NaSSar

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (FeMiNiNo) - GUaMÁ
seQ. Nome

1 alaNa criSTiNa GoNÇalVES dE SoUZa
1 aNToNia lUdMYla alVES MoNTEiro
2 alaNE PErEira dE SoUSa
3 alESSaNdra criSTiNa SilVa dE oliVEira
4 aliNE dE alENcar fErNaNdES
5 aMaNda dE loUrdES SaNToS VilEla
6 aNa aNdrEZa GodiNHo PErEira
7 aNa flaVia da coSTa aNJoS
8 aNa fraNciNElY fErrEira dE oliVEira
9 aNa PaUla aZEVEdo da SilVa
10 aNa PaUla cardoSo carValHo
11 aNa rafaEla doS SaNToS rocHa
12 aNdrÉia da SilVa fErrEira
13 aNdrEZa oliVEira da SilVa da SilVa
14 aNNa PaUla MaciEl aMaral
15 ariaNa ValENTE fErrEira
16 caMilla loBaTo SaNToS
17 caroliNE THaiS SaNTaNa doS SaNToS
18 clEidiNEia dE oliVEira SilVa
19 daNiEla dE caSTro fiGUEirEdo

20 darlENE cUNHa carNEiro doS SaNToS
21 daYaNE aNdradE doS SaNToS
22 daYSE criSTiNa carValHo SoarES
23 dEBora aliNE rodriGUES do MoNTE SENa
24 dENiSE Maia dE araUJo
25 dHiUlYcEllY doMiNGUES PErEira
26 diNETE doS SaNToS MENdES alMEida
27 EdilENE corrEa da SilVa
28 EliaNGEla criSTiNa caNdida coSTa
29 EliElZa do Socorro loPES do aMaral
30 EliSaNa lEal da SilVa PiNTo
31 EliSSaNdra PoMPEU fUrTado
32 EliZaBETH MiNEiro PalaVra
33 ElKa SUElY SaNToS PErEira da SilVa
34 ElZENira NUNES dE araUJo
35 EMaNUEllE laZaro dE araUJo SilVa
36 fErNaNda acaTaUaSSU dE araUJo aBraHao
37 fErNaNda cardoSo da SilVa
38 fErNaNda MoraiS dE MiraNda
39 flaVia doS SaNToS SoUZa
40 flaVia fErNaNda PiNHEiro
41 fraNciSca daYaNE SilVa GoMES
42 GESSica fErNaNda da SilVa SoUSa
43 GlEYK ricHEllY da SilVa SoUSa
44 HoaNa roNiEllE doS SaNToS
45 HorlEaNE PaUliNa crUZ MaToS - sUB JUdice
46 iNGrid fEliX PErEira
47 iriNEia da coNcEicao HolaNda
48 JacKEliNE lacErda doS SaNToS caValcaNTE
49 JaMilE SaNToS loPES
50 JaQUElYNE roSa da SilVa
51 JarlENE da SilVa PaNToJa
52 JarliENE foNTEl oliVEira
53 JESSica criSTiNa da SilVa MalcHEr
54 JESSica ValEria GUEdES alBUQUErQUE dE oliVEira
55 JociNara Maria NEVES lEiTE
56 JoSaNGEla alVES dE SoUSa crUZ
57 JoSiaNE do Socorro da SilVa PiNTo
58 JoSiKEllY laZaro dE oliVEira
59 JUliaNa Moara SaNTiaGo MENdES cHaVES
60 JUllY HEllYda PaNToJa dE oliVEira
61 KalYNE roSa da SilVa
62 KaroliNY BarroS da SilVa
63 KEVia JENidE KElliTT fEliPE oliVEira PErEira

64 laiSE dE faTiMa doS SaNToS fUrTado
65 laNa JacQUEliNE da SilVa coSTa PErEira
66 laNa PaTricia da SilVa foNSEca
67 lariSSa BarBoSa MoNTEiro
68 laUra criSTiNa corrEa coSTa
69 laYS JoSiNo GUErrEiro
70 laYZ GoMES dE MEdEiroS
71 lETicia GoMES oliVEira
72 lidiENE araGao SoUSa
73 liVia fiaMa da SilVa carValHo
74 lUaNa MoNTEiro PaNToJa
75 lUaNa SoUSa dE araUJo
76 lUciaNa raBElo SilVa
77 MaElEM lUcia BorGES MaGalHaES
78 MaNUEllE da coSTa loPES
79 MaraYaNNE GoNÇalVES SaNÇao
80 MarcEla dalila dE SoUZa riBEiro GUiMaraES
81 MarcEllE PirES alMEida
82 Maria clEci dE MoraES SilVa
83 Maria dE NaZarE dE fariaS ProGENio
84 Maria diNElMa PiMENTEl dE MaToS PaiVa
85 Maria GlaciaNE oliVEira fUrTado
86 Maria JoZiElE SaNTaNa da coSTa
87 Maria MadalENa fEiToSa MoraES
88 Maria roSiVaNia alVES PErEira
89 MariaNa laViNia dUarTE dE MoUra
90 MaYaNNa KaTHarYNE dE SoUSa alMEida - sUB JUdice
91 MicHElE coSTa doS SaNToS
92 MYlENE BarBoSa alVES - sUB JUdice
93 NaTalia loPES doS SaNToS
94 NaTaSHa PaES BarBoSa
95 NaUM SaNToS da SilVa
96 NiVia SaBriNa MaciEl da SilVa riBEiro
97 PaMEla lariSSa doS SaNToS cHaVES
98 PaMEla SaNTiaGo doS SaNToS
99 PaTricia aGUiar rodriGUES
100 PriScila dE NaZarE MoNTEiro Maia
101 PriSSila daYaNa BErNardES liMa
102 rafaEla da SilVa diNiZ
103 rafaEla loiSE corrEa da SilVa
104 raiMUNda NElMa aQUiNo dE SoUSa
105 raQUEl rodriGUES do aMaral
106 raQUEl SaNToS ModESTo
107 rENaTa do Socorro MElo lEMoS

108 rENaTa oliVEira daMaScENo
109 roSElaiNE da SilVa riBEiro
110 rUaNY aNdradE doS SaNToS
111 SaMara da SilVa
112 SaraH BriTo PErEira
113 SHEYla rENaTa da SilVa do carMo
114 SHirlEY WErica BarBoSa dUarTE
115 SilVaNETE do Socorro NoBrE doS SaNToS
116 SiNara da SilVa coSTa
117 SUElEN dE PaUla MENdoNÇa BaNHoS
118 SUEllEN criSTiNa PErEira caTiVo
119 TaiSE PErEira da crUZ
120 TaSSia JUliaNa doS SaNToS corrEa
121 TaSSia MarTiNS ciPriaNo
122 TaTiaNa dE SoUSa aBrEU
123 TaUaNY KETriN PirES dE SaNTaNa
124 THaiNa dE caSSia SilVa araUJo
125 THaiS MicHEllY MoNTEiro rodriGUES
126 THalliTa aMaNda BorBa da SilVa
127 THaYra MoNiQUE liMa SoUSa
128 THiaNE KEllE alMEida dE oliVEiTa - sUB JUdice
129 TiMNa PaUla QUEiroZ XaViEr
130 VaNESSa dE faTiMa carNEiro dE araUJo
131 VirGiNia Marcia PEiXoTo MoNTES
132 WaNda TorrES da crUZ
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133 WiJaNiTa rEGia da SilVa cUNHa
carGo 01: PoLiciaL PeNaL (FeMiNiNo) - LaGo tUcUrUÍ

seQ. Nome
1 BEaTriZ alVES fErrEira
2 carla SaNToS dE carValHo PiTa
3 criSTiaNE alVES laUrENTiNa
4 daYaNE criSTiNE MarTiNS da SilVa
5 ElENicY da SilVa E SilVa - sUB JUdice
6 iVila rENaTa MaTToS PirES
7 JarliENE corrEa PErEira MaiNardi
8 JoSiaNE doS SaNToS loPES
9 liliaN criSTiNa coElHo da SilVa
10 Maria SElMa loPES da coNcEiÇao
11 MEiriaNE Baia diaS
12 SaGMa doS SaNToS lUcENa

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (FeMiNiNo) - MaraJÓ
seQ. Nome

1 ElENiSE PiNHEiro raMoS
2 GEoVaNa Taila carValHo SilVa

3 JUcilENE doS SaNToS coSTa
4 KariNa TENilHE SilVa fErrEira
5 odiaNi Maria PaNToJa lEMoS - sUB JUdice

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (FeMiNiNo) - rio caPiM
seQ. Nome

1 aNEYrES da lUZ SaNToS
2 EMaNUEllE caSSEB GUiMaraES
3 MaYara JoHaNa Maria coSTa loEScHKE
4 oclESSiaNa rodriGUES doS SaNToS
5 rENaTa rodriGUES PorTEla dE SoUZa
6 SUSaN SoarES da coSTa
7 TaMirES dE SoUZa liMa MoUra

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (FeMiNiNo) - taPaJÓs
seQ. Nome

1 aNGEliNa NEVES raMoS
2 daiaNE ViaNa SilVa
3 EVaNir coSTa MUNiZ
4 lUcila caMPoS MElo
5 MEliSSa fErrEira dE MElo PiTa
6 PaMEla SUYaNNE GalVÃo BraSil
7 Sara criSTiNa alVES dE caSTro
8 TaiaNE fiGUEira doS SaNToS

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (FeMiNiNo) - tocaNtiNs
seQ. Nome

1 adriaNE da SilVa fErrEira
2 aNa claUdia ValENTE fErrEira
3 aNdrEZa ViaNa SoUZa
4 dEBora criSTiNa dE MaToS cardoSo
5 ElcilENY aBrEU SoUZa BarcEloS
6 EliaNE GUilHErME dE oliVEira- sUB JUdice
7 ElYaNdra lEal MacEdo
8 GEiZaBETH TElES GUiMaraES
9 JarlENE da coSTa aSSUNÇao
10 JENNifEr MacEdo carNEiro
11 NaTaNaYara diaS NEGrao
12 SilENE NUNES Gaia
13 SoPHia dE caSTro SaNTaNNa

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (FeMiNiNo) - XiNGU
seQ. Nome

1 ariWaNda VEroNiKa PErEira PaTrioTa
2 daNiElE dE frEiTaS aMaral doS SaNToS
3 JaQUEliNE SilVa BarroS SaNToS
4 Maria EdUarda aSSiS coVrE
5 rafaEla crUZ MoraES dE alMEida
6 THaMirES SoarES MENdES

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) - araGUaia
seQ. Nome

1 alEXaNdrE MacHado dE alMEida
2 aliSoN da SilVa dE JESUS
3 aNdErSoN dE oliVEira raMoS

4 aNiEl aMaral do carMo
5 arNoldo MiraNda dE aNdradE
6 BrENdo fErrEira cHaVES Sa
7 dENEMY BarBoSa adorNo
8 dENiS dE aSSiS cardoSo
9 diEGo HENriQUE THUlEr MariaNo
10 diEl JHoNaTaS arrUda da SilVa
11 EliaS da SilVa NaSciMENTo
12 EliZEU doS SaNToS fEiToSa
13 faBiaNo SaNToS BriTo
14 faBricio coElHo da SilVa
15 faGNo MaGalHaES coNcEiÇao
16 fErNaNdo liMa rodriGUES
17 GEilSoN PErEira dE alMEida - sUB JUdice
18 GlEYBiSoN dE QUEiroZ NUNES
19 GUSTaVo aNGElico PiNHEiro da SilVa
20 HUGo fEliPE riBEiro MiraNda
21 JEffErSoN PaTricK do carMo lEiTE
22 Joao rodriGUES da SilVa NETo
23 Joao VicTor oliVEira BorGES - sUB JUdice
24 JoSE alVES JUNior
25 KHaiUS fErNaNdo PiMENTa dE oliVEira
26 lEaNdro fariaS doS SaNToS
27 liNdoMar SoarES PErEira
28 lUcaS dE MarcHi dEl SaNT carValHo
29 lUiS aUGUSTo SoarES
30 MarcoNdES dE SoUSa
31 MarcUS ViNiciUS aGUiar SoarES
32 MaTHEUS aNToNio daNTaS PErEira
33 roGErio GoNÇalVES SErafiM
34 SaMUEl BraNdao dE SoUSa
35 WaNdErSoN PErEira da SilVa
36 WElliNGToN dE SoUSa SilVa
37 WElliNGToN MorEira dE SENa aMado

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) - BaiXo aMaZoNas
seQ. Nome

1 aGNaldo MaTiaS dE aGoSTiNHo
2 alESSaNdro dE aNdradE BarroSo
3 allaN SaldaNHa fErrEira

4 aNdrE fariaS liMa
5 aNToNio EraSMo BriTo NETo
6 aNToNio JoSE da coSTa SoUSa JUNior
7 aNToNio JoSE dE SoUZa SiMaS
8 aYUPE cardoSo PiNHo
9 BrUNo fiGUEira oliVEira
10 BrUNo MESSiaS oliVEira do NaSciMENTo
11 BrUNo roSiValdo da SilVa BarBoSa
12 carloS EdUardo KErBaUY filHo
13 carloS roBErTo dE oliVEira crUZ
14 carlYSoN flEYrE oliVEira caValcaNTi
15 cElSo liSBoa lUZ
16 ciro MoraiS dE oliVEira MElo
17 daNiEl KrUGEr BriTTES
18 daNiEl SilVa dE PaUla
19 daNilo GUSTaVo loPES loBaTo
20 darci fraNK doS SaNToS laVaNdoSKi
21 dario MoraiS dE oliVEira MElo
22 dEUZiMar TEodoro florENcio
23 diEGo aNdErSoN da SilVa rodriGUES
24 diEGo liMa dE alMEida
25 dioGo laHaN fErrEira
26 EdMUNdo rodolfo SilVa NETo
27 EdSoN dEodaTo da SilVa
28 EdUardo aMaral MENEZES
29 EdUardo aUGUSTo NUNES da SilVa
30 EliaS fErNaNdo doS rEiS aNdradE
31 EMErSoN faria Maia
32 Eric raNGEl dE SoUSa PErEira
33 EVaNdro rodriGUES SilVa
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34 faGNEr dE SoUZa NaZarENo
35 falco raMoS araUJo
36 fEliPE JUlio carNEiro da SilVa
37 fraNcio MoUra dE liMa
38 fraNciSco BarroSo SilVa
39 GaBriEl fEliPE TraVaSSoS BaTiSTa
40 GEaN SilVa da SilVa
41 GErSoN BroNi PErEira filHo
42 GidEao SiQUEira raMoS
43 GilVaNdrE cESar da SilVa Sa
44 GUSTaVo BarroS MoraES
45 HadaMES roGEr alMEida rodriGUES
46 HUGo rafaEl caValcaNTE SoUSa
47 iVair doS SaNToS BraNcHES

48 iVaNilSoN loPES da SilVa
49 JErEMiaS liNHarES do NaSciMENTo
50 JoNaS MoraES BaTiSTa
51 JoSE HElio MacaMBira raBElo filHo
52 JoUBErT criSTYaN fariaS lira
53 JUlio TadEU araNTES Maia
54 lENidErNEi MEdEiroS BEZErra
55 lUcaS da coSTa cHaGaS
56 lUcaS MiraNda raBElo
57 lUccaS fEliPE dUarTE doS SaNToS
58 MaGci SaMPaio BENTES
59 MaicoN rodriGUES fEiToSa
60 MaNoEl PErEira dE SoUSa JUNior
61 MarcoS NaMor MariNHo Vidal
62 Maria claUdia SaNToS da foNSEca
63 MarliSoN doS SaNToS aMaral
64 MaTHEUS PiMENTEl GalUcio
65 Moacir riBEiro doS SaNToS filHo
66 NEUraNdi fErrEira dE caSTro
67 oraci TraVaSSo dE fariaS
68 oSMar PaTricK PErEira oliVEira
69 PaUlo VicTor oliVEira MilEo
70 PEdro lEoNcio XaViEr da coSTa
71 rafaEl fErNaNdES SENa
72 rafaEl PEdroSo liMa
73 railSoN diaS froTa
74 rEidSoN dE aSSiS PErEira
75 rEiNaldo BENTES doS SaNToS
76 rodriGo lEiTE dE PadUa
77 rodriGo PaiXÃo da SilVa
78 roMario aMoriM dE SoUZa
79 roMario lUiZ aZEVEdo
80 roNiSSoN SoUSa SaNToS
81 rUBENS NoNaTo airES doS SaNToS
82 SaMUEl JoSE GalUcio XaViEr
83 SErGio SaNToS do NaSciMENTo
84 VaNdErlEi MarTiNS MoraES JUNior
85 WaNdErlaN dE oliVEira
86 WESllEN da SilVa riBEiro
87 WilliaN doUGlaS dE SoUSa coElHo
88 ZidaNE doS SaNToS aNdradE

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) - caetÉ
seQ. Nome

1 adEMildo PaNToJa da SilVa

2 adEUZi da coSTa liSBoa
3 alfrEdo BorGES lUiZ
4 aliSoN dE oliVEira ProTaSio
5 alMir dE SoUSa carNEiro
6 alTEVir loBaTo dE MElo JUNior
7 aNToNio GlEidSoN SiQUEira PiNTo
8 aYrToN dE oliVEira PErEira
9 BENdSoN SilVa BarBoSa
10 BENEdiTo BriTo dE ESPiNdola
11 BrUNo coSTa dE oliVEira
12 caSSio GUSTaVo alVES MaToS

13 cicEro ToME SaNToS fEiToSa
14 claUdoMiro MarQUES dE SoUZa JUNior
15 criSTiaNo JoSE doroTEU SilVa
16 daNilo MiGUEl PErEira da SilVa
17 dEricK WErNEN da SilVa fErrEira
18 diEGo ariHU lEao ValENTE
19 doUGlaS WilliaN da coSTa MoNTEiro - sUB JUdice
20 EliSio PaiVa dE oliVEira JUNior
21 ElToN ricardo SilVa SaNToS
22 fEliPE PErEira NaZarE
23 flaVio aNToNio JoSE fEio
24 fraNciclEi da coSTa MoUra
25 fraNciSco rafaEl PiNHEiro da SilVa
26 GENUS Maia dE oliVEira
27 GEorGE lUcaS SaNToS NaPolEao
28 HarlEilSoN PErEira SilVa
29 iNGliS dE MENdoNÇa PiNHEiro
30 JadSoN BorGES dE oliVEira
31 JEaN dE SoUZa oliVEira
32 JEaN JadSoN MaciEl PirES
33 JHoN lENo BriTo dE SoUSa
34 JHoNNY GoNÇalVES do NaSciMENTo
35 Joao PaUlo da SilVa BarroS
36 Joao PaUlo do NaSciMENTo

37 Joao VicTor MarQUES PiNHEiro

38 JoSE dElioN VaScoNcEloS dE SoUZa
39 JoSE MailSoN fErrEira SoUZa
40 JoSE PErEira do ValE filHo
41 JoSHUa aMoriM coUTiNHo
42 JUliEMBErGH MoTa dE SoUZa
43 JUlio cESar dE MElo NUNES
44 laio WilliaM SilVa QUadroS
45 lUaN ariEl SoUZa E SoUZa

46 lUiS faBio raMoS dE SoUSa
47 lUiS fEliPPE PErEira WaNdErlEY
48 lUiS HENriQUE dE BriTo BorGES
49 Marcio HENriQUE SilVa PErEira
50 MarcoS JUlio SENa cordEiro
51 MarcoS rodriGo cardoSo do roSario
52 MaTEUS da roSa BriTo
53 MillaN aUGUSTo coSTa MaToS
54 MiSaEl doS SaNToS SilVa
55 Moacir lEiTE alVES
56 NEidSoN da SilVa frEiTaS
57 NilSoN aUGUSTo coGHi JUNior
58 NilToN cESar BriTo coElHo
59 PaBlo THEoPHilo MacHado dE alMEida
60 PaUlo da SilVa liMa JUNior
61 PaUlo TEffErSoN BElforT carNEiro
62 PEdro PaUlo aMoriM BaraTa JUNior
63 raiMUNdo GilVaNdro doS SaNToS PErEira
64 raiMUNdo NoNaTo dE SoUSa TriNdadE
65 raMoM oliVEira PiNHEiro
66 rENaN doS SaNToS NaSciMENTo
67 rENaTo ViEira doS rEiS
68 rodriGo GoMES dE oliVEira
69 roSENdo cordEiro JUNior
70 SErGio aUGUSTo MElo TraVaSSoS
71 SildNEY aMoraS da SilVa
72 SilVio fErrEira da coNcEiÇÃo
73 Tarcio corrEa BorGES dE SoUSa
74 TEofilo PaES da coSTa
75 THiaGo SoUZa dE oliVEira
76 THiaGo TadEU TriNdadE QUEiroZ loPES
77 TiaGo dE JESUS ViaNa
78 VaNdESoN SoUZa dE SoUSa
79 VicTor JordaNo NaSciMENTo TaVarES
80 WaSHiNGToN loPES lEal
81 WElliNGToN rodriGUES liMa
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82 WiTalo rafaEl doS rEiS lEal
83 WolNEY VaZ cardoSo JUNior
84 YaGo GoMES da coNcEiÇÃo

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) - caraJÁs
seQ. Nome

1 aBiMaEl doS SaNToS SoUSa
2 aBNEr fErrEira SaNToS dE SoUZa
3 adriaNo dE frEiTaS SilVa

4 adriaNo SilVa BENTo
5 alBErTH MaTHEUS clEMENTiNo crUZ
6 alESSaNdro aNGElo diaS dE SoUSa
7 alEX da SilVa SiNdEaUX
8 alEXaNdrE SodrÉ BriTo
9 aNdErSoN GoMES doS SaNToS
10 aNdErSoN SaNToS alMEida MacaU
11 aNToNio JoSE ValdiViNo da SilVa
12 aNToNio MarcoS alMEida dE oliVEira
13 aNToNio WilSoN araUJo rocHa
14 BENoNES SilVa SaNToS
15 carloS EdUardo alVES fErrEira
16 carloS EdUardo frEiTaS da SilVa
17 caUBY dE SoUZa aNdradE
18 cicEro aciZio TaVarES fErNaNdES JUNior
19 clEBio da SilVa BriTo
20 clEilToN GoMES da SilVa
21 clEMErSoN colacio da SilVa
22 daViS GoMES dE SoUZa
23 dENYS SilVa doS SaNToS
24 diEGo PaTricK dE SoUZa rodriGUES
25 dioVaNNY BarBoSa da SilVa
26 doriVElToN doS SaNToS riBEiro
27 doUGlaS alVES MaToS
28 doUGlaS doS SaNToS GoMES filHo
29 EdiNaldo VillalVa doS SaNToS
30 EdValdo NUNES da SilVa
31 EliElSoN doS SaNToS SilVa
32 EriValdo dE liMa BorGES
33 EUdES coElHo dE SoUZa JUNior
34 EZEQUiEl dE SoUSa SilVa
35 faGNEr MoUra coSTa
36 fEliPE PErEira dE MacEdo
37 fEliPE Sa rEGo
38 fErNaNdo aNdrE PErEira TEiXEira
39 fErNaNdo VarGaS MarTiNS
40 flaVio cESar PoloNiaTo SaNTaNa
41 flaVio doS aNJoS dE SoUSa
42 fraNcilMar BarBoSa dE Sa
43 fraNciSco dE aSSiS MoNTEiro da SilVa
44 GENESSoN rUBENS da SilVa fErrEira
45 GENUS loPES da SilVa
46 GUSTaVo SoUSa aNdradE

47 HaTiNo dUarTE lEiTE
48 HUEdSoN BriTo PoNTES
49 HUMBErTo GoNcalVES SaNTaNa
50 HUMBErTo MENdoNÇa doS aNJoS
51 iSMaEl dE SoUSa liMa SaNToS
52 iTalo TaSSio da rocHa SaNToS
53 JacKSoN doS SaNToS SoUSa
54 JailSoN fErNaNdES florES
55 JaNdErSoN BarBoSa doS SaNToS
56 JardSoN SilVa riBEiro
57 JEffErSoN alVES da SilVa
58 JEffESoN dE oliVEira caJUEiro
59 JidEao ViaNa dE araUJo
60 Joao PEdro PErEira dE SoUZa
61 JUaN roGEr carValHo MoraiS
62 laElSoN dE SoUSa araUJo
63 liNo cardoSo aSSUNÇÃo filHo
64 lUiS HENriQUE da SilVa SaNToS

65 lUiZ roBErTo diaS aNdradE
66 MaGNo carNEiro ParENTE
67 MaNoEl do ESPiriTo SaNTo SoUZa da SilVa
68 MarcElo HENriQUE NaSciMENTo riBEiro
69 Marco aNToNio fUrTado dE SoUZa
70 MarcoS dioNaTa fErrEira da SilVa
71 MarcoS SaNToS MiraNda
72 MarcoS ViNiciUS doUrado da SilVa
73 Mario aUGUSTo coSTa rEiS
74 MaTHEUS caSTro PiraNGi
75 MaTHEUS MariNHo MoUra
76 NadSoN SilVa dE araUJo
77 NaTHaN dE SoUSa loPES
78 NilSoN PaiXao MaNToVaNi
79 NilToN GoNÇalVES dE PaUla
80 PEdro EriKE SaNToS SilVa
81 PEdro raMoN NoVaiS dE araUJo
82 rafaEl coSTa fErrEira
83 rEGiNaldo BarBoSa dE SoUZa
84 roBErGH caMilo dE MacEdo
85 roGErio dEodaTo da SilVa
86 rUaN fEliPE liMa NUNES
87 SaMUEl lUiZ fEiToSa caValcaNTE
88 TiaGo rafaEl dE SoUSa MiraNda
89 VYTor lEZir rESENdE coSTa
90 WaGNEr fErrEira SaNToS

91 WaNdErSoN fErrEira da PaiXao
92 WaNdESoN doS SaNToS oliVEira
93 WENEdY SoUSa SilVa
94 WidErlaN dE SoUSa E SilVa
95 WilliaM SilVa do NaSciMENTo
96 WYlToN GlEYBSoN dE carValHo BEZErra

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) - GUaJarÁ
seQ. Nome

1 aBraÃo SaMPaio da SilVa
2 adEilSoN caNTaNHEdE GaSPar MarTiNS
3 adElMo MoNTEiro dE oliVEira filHo
4 adElSoN dE SoUSa lEÃo
5 adirlaN fErrEira doS SaNToS
6 adlEY rUBENS rodriGUES doS SaNToS
7 adNiValdo dE JESUS dE oliVEira BaraTiNHa
8 adoNiraN riBEiro fErraZ dE alBUQUErQUE
9 adriaNo aNdradE doS SaNToS
10 adriaNo coNcEiÇÃo da SilVa
11 adriaNo fiUZa da crUZ
12 adriaNo rodriGUES PErEira
13 adriEl dE fraNÇa ViaNa
14 aiSlaN SilVa BaNdEira
15 alaNdErSoN da coSTa liMa
16 aldo caSTro coSTa
17 alEXaNdrE MairraUlE SilVa dE SoUZa
18 alEXSaNdro BEZErra riBEiro
19 alEXSaNdro doS SaNToS coSTa
20 aliaNdro ricEllY da SilVa dE SoUZa
21 allaN fidEl MEdEiroS dE aNdradE
22 allaN KEPlEr MoNTEiro SaNToS
23 allaN liMa riBEiro
24 aMaN fErrEira dE SENa
25 aNdErlEi SilVa rodriGUES
26 aNdErSoN dE JESUS SiQUEira coSTa
27 aNdErSoN JoSE dE SoUSa MoNTEiro
28 aNdErSoN lUSToSa fariaS dE SoUZa
29 aNdErSoN MaUricio MarQUES da SilVa
30 aNdErSoN ViEira dE SENa
31 aNdrE dE alBUQUErQUE MUraKaMi
32 aNdrE fEliPE rodriGUES dE oliVEira
33 aNdrE lUiZ alVES PaiXao
34 aNdrÉ oliVEira da coSTa
35 aNdrEl rafaEl NoNaTo PaNToJa
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36 aNdrElio do Pilar PaNToJa PoMPEU

37 aNdrEW HENriQUE SoUSa VillaS BoaS aMoriM - sUB JUdice
38 aNdrEY dE oliVEira riBEiro
39 aNGElo riBEiro da SilVa
40 aNToNio carloS SilVa fErrEira JUNior
41 aNToNio GaBriEl alVES GardUNHo
42 aNToNio Marcio loPES oliVEira
43 aNToNio MarcoS dE MESQUiTa frEirE
44 aNToNio MaYcoN fErrEira do NaSciMENTo
45 aNToNio MoraES da SilVa JUNior
46 aPoENNa liMa do aMaral
47 arlEN da coSTa cUNHa
48 arNaldo da cUNHa coSTa
49 arTHUr aNTUNES da SilVa NaSciMENTo – sUB JUdice
50 arTHUr laErcio corrEa dE MoraES
51 arTUr BiSPo dE SENa
52 aTYla dE alENcar fErrEira
53 aUGUSTo BarBoSa SilVa NETo
54 aUGUSTo cESar BriTo doS SaNToS
55 aUGUSTo cESar SilVa SaliNa
56 BENJaMiM dE frEiTaS raMoS filHo
57 BErKilEY daNE araUJo rocHa
58 BrENNEr roSENdo fraNco dE MoraES
59 BrUNo BarBoZa BEZErra MaToS
60 BrUNo coSTa MENdoNca
61 BrUNo dE caSTro carValHo
62 BrUNo GaBriEl MarTiNS dE carValHio
63 BrUNo SErGio rodriGUES fEliX
64 caio EdUardo caMPoS GUiMarÃES
65 caio flaVio NUNES BaSToS
66 caio lEoNardo da SilVa PiNTo
67 carloS adriaNo dE MENEZES araUJo
68 carloS alBErTo da SilVa
69 carloS alBErTo SaNToS dE caMPoS
70 carloS aNdrÉ caSSiaNo HErMES
71 carloS aNdrE doS SaNToS PiNTo
72 carloS aUGUSTo BarroS da SilVa
73 carloS aUGUSTo oliVEira coSTa
74 carloS BrENNo da SilVa caSTro
75 carloS diEGo BalBY crUZ
76 carloS diEGo SaNToS araUJo
77 carloS HENriQUE SilVa daNTaS
78 carloS MaTEUS dE alMEida BUlHoES
79 carloS rENaTo da SilVa doS SaNToS
80 caSSio HElToN doS SaNToS SoUZa

81 caUE SaNTiaGo SalHEB oliVEira dE liMa
82 caYo cardoSo caValcaNTE
83 cESar WillYaMS PiNHEiro florES
84 cHarlES faBricio MoNTEiro fraNco
85 cHriSTiaNo MicHEl fErNaNdES frEiTaS
86 cHriSTiE GoES MarQUES
87 cicEro BarBoZa dE SoUZa NETo
88 clEBEr MoraES da SilVa
89 clEidSoN fErrEira dE oliVEira
90 clEiTo doS SaNToS SalVador
91 clEiToN aNdradE coSTa
92 clEMErSoN SaNcHES MarQUES
93 clEUBEri cHaGaS BaNdEira
94 clEVErToN SilVa fariaS
95 cliciUS oliVEira SaNTaNa
96 criSTiaN coSTa GaViNHo
97 criSTiaN WaGNEr aGUiar MoraES
98 criSTiaNo laGEMaNN da SilVa
99 daNiEl dE SoUZa ParENTE
100 daNiEl lUiS do NaSciMENTo fErrEira
101 daNiEl MariNHo SilVEira
102 daNilo caValcaNTE alENcar
103 daNilo MarQUES dE SoUSa
104 daNrlEY MEYrElES dE SoUZa

105 daVi SilVa d alENcar
106 daVid doS SaNToS liMa
107 daVid SoarES SoUSa
108 daYVEr TriNdadE daVid
109 dElaiaS BarUQUE PErEira dE SiQUEira
110 dEYViSoN MarcoS coSTa PiNHEiro
111 dHEiMiSSoN da SilVa rodriGUES
112 dHEYloN dE fraNÇa PENHa
113 dHYoGo aNTUNES SoUSa coSTa
114 diaNiNNY da SilVa caMPElo
115 diEGo caSTro oSorio NaSciMENTo
116 diEGo coElHo cardoSo
117 diEGo fEliPE dE SoUZa rocHa
118 diEGo fErrEira cEciM
119 diMiTrY fEliX dE BarroS
120 dioGo SaMPaio dE SoUSa
121 dJaNilSoN SilVa daNTaS
122 doUGlaS SilVEira MoNTEiro
123 EdEr VaNdEr oEiraS lEiTE
124 EdEValdo coSTa MacHado

125 EdGard oliVEira doS SaNToS
126 EdilSoN do Socorro da coNcEiÇao MarTiNS
127 EdilSoN JoSE PErEira faVacHo
128 EdilSoN MENEZES dE JESUS
129 EdiMar dE JESUS rodriGUES MoraES
130 EdMoN iSNard do roSario caValcaNTE
131 EdSoN BEZErra BarroS
132 EdSoN da GaMa NaVarro
133 EdSoN SoBral doS SaNToS
134 EdUardo dE PaUla da SilVa
135 EdUardo JoSE dE liMa
136 EdUardo MaTEUS doS SaNToS ViEira
137 EdUardo NaTaNaEl da coSTa ViEira - sUB JUdice
138 EdUardo PrESTES SilVa
139 EdVaN frEiTaS dE aSSiS
140 EdYBErG doS SaNToS alMEida
141 EGiValdo dE SoUZa oliVEira
142 ElaiNE criSTiNa diaS SoUSa
143 Elcio BrUcE loPES GaMa
144 EldEr do carMo fiEl
145 EldEr faBiaNo da SilVa SaNToS
146 EldEr JoSE da Gloria alBUQUErQUE
147 EliElSoN da SilVa BarBoSa
148 EliSEU PESSoa dE BarroS
149 ElKSoN PErEira dE caSTro
150 ElToN GaBriEl caSTro JaNaU
151 ElToN PiNHEiro loBo
152 ElToN roBErTo JaNaU fErrEira
153 ElVES ViEira SoarES
154 ElY BiSPo MacEdo
155 ENoS Garcia craVEiro GoMES
156 ENriQUE coSTa
157 Eric MaTEUS dE SoUSa caMPoS
158 EricK aGUiar GoMES
159 EricK aUGUSTo PErEira raBElo
160 EVErToN aSSUNcao corrEa
161 faBiaNo MEdEiroS fErrEira
162 faBio alESSaNdro XaViEr dE SoUSa
163 faBio BarBoSa da foNSEca
164 faBio dUarTE loPES SilVa
165 faBricio aTHaYdE SilVa
166 faBricio lUiZ HolaNda alVES
167 faBricio PEdro dE araUJo fraNco
168 fEliPE cEZar PErEira loBaTo doS SaNToS

169 fEliPE dUarTE loPES
170 fEliPE EliZEU SaNToS da SilVa
171 fEliPE GUSTaVo liBEraTo aZEVEdo
172 fErNaNdo allaN dElGado fUrTado
173 fErNaNdo aUGUSTo alBUQUErQUE MoraES
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174 fErNaNdo SaNToS dE oliVEira
175 flaVio aUGUSTo MESQUiTa aBrEU
176 flaVio cardoSo caValcaNTE
177 flaVio da SilVa filHo
178 flaVio MarQUES fariaS
179 fraNciNaldo daS cHaGaS BaTiSTa
180 fraNciSco alaN NoGUEira dE SoUZa
181 fraNciSco aNToNio GoMES dE SoUSa
182 fraNciSco daNiEl MoUra
183 fraNciSco daS cHaGaS SilVa filHo
184 fraNciSco dE aSSiS dUarTE SoUSa
185 fraNciSco dE oliVEira
186 fraNciSco EdMilSoN fEiToSa da SilVa
187 fraNciSco EdSoN rUBErTi PErEira
188 fraNciSco EriVaNildo alMEida cHaVES
189 fraNciSco MUZiEr da SilVa araUJo
190 fraNciSco TiaGo TEiXEira liMa
191 fraNKliN GoMES do NaSciMENTo
192 GaBriEl adriaNo JoSE dE SoUSa
193 GaBriEl alVES MoUra
194 GaBriEl fErrEira cardoSo
195 GaBriEl UcHoa BraGa
196 GEaNiNi EriKo dE SoUSa araUJo
197 GEffErSoN carloS SoUZa da SilVa
198 GEilToN fariaS daS NEVES
199 GElBSoN alVES MorEira
200 GElQUiX GoMES dE MiraNda
201 GEoVaNE SilVa aroUcHE
202 GEoVaNNi MaToS PirES
203 GErSoN liMa doS rEiS
204 GilfraN coNSTaNcio doS SaNToS
205 GilSoN rodriGo rUaS NoGUEira
206 GilSoN TEiXEira MacEdo
207 GilVaN BaTiSTa dE aNdradE
208 GlEdSoN caSTro caValcaNTi
209 GlEidSoN JoSE roSa
210 GlEidSoN TaVarES coSTa
211 GUilHErME oToNi SoarES
212 GUSTaVo cEZar NaSciMENTo aZEVEdo

213 GUSTaVo MarÇal BaTiSTa alVES da SilVa
214 HarlEM alEf SaNToS fraNÇa
215 HEiTor HENriQUE SaNToS dE frEiTaS
216 HEldEr HENriQUE riBEiro PaNToJa
217 HElVio JUNio rodriGUES
218 HENriQUE dE SoUSa GalVao
219 HENriQUE doS aNJoS MaciEl
220 HENriQUE NardiE corrEa da SilVa
221 HENriQUE SalaTiEl da SilVa E SilVa
222 HErcUlES HUaN cardoSo coSTa
223 HEricK BaTiSTa doS SaNToS
224 HEriNSoN rEBoUÇaS frEiTaS coSTa
225 HiGor KEVEN doS SaNToS GoNÇalVES
226 HildoN da SilVa SiQUEira
227 iGor dE araUJo TEiXEira
228 ildEMilSoN da coNcEicao liMa
229 iTalo SEiMor alENcar MorEira da SilVa
230 iVaN da SilVa dE JESUS
231 iVaN da SilVa XaViEr
232 JacKSoN lUiS dE araUJo SaNToS
233 JacKSoN SalaME SoUZa
234 JadSoN TEiXEira arrUda
235 JailSoN riBEiro da SilVa
236 JaNailSoN TorrES da SilVa
237 JEaN MarcoS carNEiro dE frEiTaS
238 JEfErSoN alENcar SilVa
239 JEffErSoN cardoSo da SilVa
240 JEffErSoN carValHo rodriGUES
241 JEffErSoN do NaSciMENTo oliVEira
242 JEffErSoN doS PaSSoS MaToS

243 JEffErSoN EMaNUEl TaVarES dE oliVEira
244 JEffErSoN fEliPE riBEiro rodriGUES
245 JEffErSoN NaSciMENTo diaS
246 JEffSoN cardoSo MaciEl
247 JEfTE dE SoUSa PorTEla
248 JEPHErSoN WErNEr da SilVa SaNToS
249 JESiElToN fariaS da SilVa
250 JEViSoN SoarES PErEira
251 JHoNaTaS BrENo GoMES doS SaNToS
252 JHoNES aUGUSTo caNTao TriNdadE
253 JHoNY SilViNo MacHado PrESTES
254 JoÃo aiNETT filHo
255 JoÃo dE oliVEira rocHa NETo
256 JoÃo fEliPE aMoriM liMa

257 Joao JoSE VaZ NETo
258 Joao Maria alVES MENdoNÇa
259 JoÃo PaUlo coSTa dE MENEZES
260 Joao PaUlo SaNToS da coSTa
261 Joao VicTor MiNoWa MoNTEiro araUJo
262 JoElSoN BarroS dE MiraNda
263 JoElSoN fraNciSco SaNToS da SilVa
264 JoHN KlEBEr MoUra da SilVa
265 JoNaS rodriGUES SilVa
266 JoNaTHaS lEaNdro MElo aZEVEdo
267 JorGE HElENo MarQUES TriNdadE - sUB JUdice
268 JoSE alBErTo PirES NETTo
269 JoSE aNdrE BEZErra GoMES
270 JoSE aNToNio dE oliVEira JUNior
271 JoSE aUGUSTo loPES araUJo
272 JoSE aVEliNo da SilVa
273 JoSE BoNifacio do ValE fiGUEirEdo
274 JoSE dHoNNE SoUSa dE oliVEira
275 JoSE EriValdo dE oliVEira
276 JoSE fErNaNdES da SilVa NETo
277 JoSÉ GENilSoN PErEira BarBoSa
278 JoSE HENriQUE dE alMEida cordEiro filHo
279 JoSE lEoNardo NaSciMENTo BENTES
280 JoSE MaNoEl alVES WaNdErlEY NETo
281 JoSE Mario doS SaNToS SilVa
282 JoSE rEGiNaldo dE liMa fErrEira
283 JoSE roBErTo carValHo PaMPloNa JUNior
284 JoSE ValdiNEi da SilVa liMa JUNior
285 JoSÉ WESlEY SilVa dE liMa
286 JoSE WilSoN TriNdadE fidEraliNo
287 JoSiMar BorGES SaNTaNa
288 JoSiNaldo dE oliVEira alVES
289 JoSUE BarrETo da SilVa
290 JoSUE SaMir cordEiro PiNHEiro
291 JoSUE ViTor SilVa da crUZ
292 JUcildo BriTo aNdradE
293 JUlio cESar aNdradE dE caSTro
294 JUlio cESar BarroS da SilVa - sUB JUdice
295 KariME roSE NErY dE SoUZa
296 Karla KaroliNE GalVao doS SaNToS - sUB JUdice
297 KHaYd SHEYd HaYSHY BarroS dE SoUZa dE SoUZa
298 KlEBEr doS SaNToS coSTa
299 lEaNdro acaTaUaSSU dE araUJo
300 lEaNdro aUGUSTo fErrEira dE alMEida

301 lEaNdro EVaNGEliSTa da SilVa - sUB JUdice
302 lEaNdro JUNior cUNHa dE oliVEira
303 lEaNdro PErEira da coSTa MaciEl
304 lEaNdro QUEiroZ carNEiro
305 lEidSoN BEZErra dE araUJo
306 lEoNaN WaNdEr fErrEira dE oliVEira
307 lEoNardo BarBoSa oliVEira
308 lEoNardo HENriQUE MacaMBira diS SaNToS
309 lEoNardo lUiZ da crUZ TaVarES
310 lEoNardo MoraES da coSTa
311 lEoNardo PErEira diaS SilVa
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312 lEoNardo SaNTiaGo da coSTa
313 lEoNEl caValcaNTE dE MEdEiroS
314 lilaMoS da SilVa SaNToS
315 liNdSoN ricHElMY MoNTEiro TaVarES
316 loraN fErrEira dE alMEida
317 lUcaS aNdrE dE SoUZa PErEira
318 lUcaS BriTo da coSTa
319 lUcaS da SilVa lESSa
320 lUcaS GrEGorio NEVES
321 lUcaS laGoia PalHETa
322 lUcaS liMa da rocHa
323 lUcaS oliVEira cHaVES
324 lUcaS SaTHlEr dE SoUZa coUTiNHo
325 lUcaS VicTor riBEiro loPES
326 lUciaNo SilVa fiGUEirEdo SaNToS
327 lUiS fErNaNdo PicaZEWicZ da SilVa
328 lUiS MiGUEl PiMENTa alBUQUErQUE
329 lUiZ alBErTo MUllEr dE PodESTa
330 lUiZ carloS dE lUcENa MoraiS JUNior
331 lUiZ carloS do carMo BoTElHo
332 lUiZ carloS loPES dE frEiTaS
333 lUiZ carNEiro da cUNHa NETo
334 lUiZ GUilHErME alfaia da SilVa
335 lUiZ HENriQUE rEiS ToUriNHo – sUB JUdice
336 lUTiaNE da SilVa VaScoNcEloS
337 MadSoN cHriSToPHEr da SilVa carValHo
338 MaNoEl dE JESUS SilVa raMoS
339 MaNoEl GUilHErME corrÊia fUGUEirEdo
340 MaNoEl HENriQUE SaNToS liMa
341 MarcElo MarrEiroS riBEiro
342 MarcElo PErEira dE SoUZa
343 MarcElo rodriGUES MaciEl
344 Marcio aParEcido da SilVa

345 Marcio da SilVa TEiXEira
346 Marcio GlEiS dE MElo SilVa
347 Marcio HiroHiTo SUGiTa
348 Marcio MadSoN MaciEl PaScoal
349 Marcio PETrUcio dE oliVEira
350 Marcio SoUSa carValHo
351 Marco aNToNio doS SaNToS NaSciMENTo
352 Marco aUrÉlio dE Sá GUiMarÃES
353 MarcoS aNToNio alVES dE SoUZa
354 MarcoS fEliPE dE SoUZa MoNTEiro
355 MarcoS fEliPE rodriGUES dE oliVEira
356 MarcoS JoSE araUJo MoTa
357 MarcoS PaUlo MiraNda SilVa
358 MarcoS raiMUNdo SaNToS dE oliVEira
359 MarcoS ViNiciUS PErEira da SilVa
360 MarcoS ViNiciUS SilVa
361 MarcoS ViNÍciUS SoUSa doS SaNToS
362 MardEN ricardo PaSSoS doS SaNToS
363 Maria aNalU carValHo MarTiNS
364 Mario THiaGo dE SaNTa BriGida diaS
365 MarYToN lUcaS da SilVa BEZErra
366 MaTEUS GoMES da SilVa
367 MaUricio alVES doS SaNToS
368 MaUricio dE MElo alVES JUNior
369 MaUricio JoSE ToloSa da SilVa
370 MaYK PErEira faGUNdES
371 MaYKo corTiNHaS da SilVa
372 MicHaEl MoNTEiro da SilVa
373 MicHaEl TarciZo PaiVa da crUZ
374 MiGUEl aUGUSTo da SilVa SUdario JUNior
375 MiGUEl GEaN dE SoUSa loPES
376 MilEr EMErSoN dE PiNa loPES
377 MilSoN BorGES JUNior
378 Moacio aNdradE dE SoUZa
379 MoiSES SoUZa dE alMEida
380 MoUaNo coSTa SaNToS

381 MUrilo rafaEl dE PiNa loPES
382 MUrilo ValENTiM dE MElo
383 NaTaN dE SoUZa loPES
384 NaTaNaEl cardoSo dE aViZ
385 NaTaNiEl caValcaNTE MarTiNS
386 Nildo alVES MadEiro
387 Nilo GETUlio fraNcioSi NETo
388 NiValdo aNaSTacio doS SaNToS fUrTado

389 NiValdo dE SoUSa alVES
390 odiNEi BarBoSa da SilVa JUNior
391 oZEiaS da SilVa PErEira
392 PaBlo HENriQUE doS SaNToS liMa
393 PaBlo HENriQUE loPES GoNcalVES
394 PaBlo PErEira MarQUES
395 PaUlo BrUNo frEirE dE aNdradE
396 PaUlo HENriQUE NoGUEira
397 PaUlo icaro E SilVa dE carValHo
398 PaUlo JUNior NEVES dE SoUSa
399 PaUlo SErGio SilVa doS rEiS
400 PaUlo ViNiciUS da coSTa dE SoUSa - sUB JUdice
401 PEdro HENriQUE liMa GraciaNo
402 PEdro HENriQUE oliVEira MaToS
403 PEdro liNo da SilVa NETTo
404 PETroNio carloS fErNaNdES JUNior
405 rafaEl caNUTo dE alMEida - sUB JUdice
406 rafaEl dE oliVEira riBEiro
407 rafaEl doUGlaS ViaNa da SilVa
408 rafaEl MiraNda SaNTiaGo dE SoUZa
409 rafaEl SaNToS laUar
410 rafaEl SoEiro alBUQUErQUE
411 raiMUNdo aNToNio SoUSa oliVEira
412 raiMUNdo lUiZ fErrEira dE alMEida JUNior
413 raiMUNdo rUi dE oliVEira NETo
414 raPHaEl da SilVa liMa
415 raPHaEl SiMao dE faria
416 rElrY SallES dE liMa SilVa
417 rENaN do roSario SilVa
418 rENaN GoNÇalVES ViEira
419 rENaTo aMaral MENdES
420 rENaTo doS SaNToS SoUZa
421 rENaTo EUrico SaldaNHa dE oliVEira
422 rENaTo oliVEira VEraS
423 rENaTo SoUZa dE fariaS
424 ricardo WilKEr MoUTiNHo dE SoUSa
425 ricHard PHElliPE SilVa SaNToS
426 riNaldo JoSE GoNcalVES BarBoSa
427 roBErT SoUZa da SilVa
428 roBErTo GUErra da SilVa
429 roBiNSoN ViTor dE SoUZa MElo
430 roBSoN VicTor SaNTiaGo da lUZ
431 rodolfo aMaral dE araÚJo
432 rodolfo liMa froiS

433 rodriGo alMEida da GaMa
434 rodriGo BarroS do aMaral
435 rodriGo oliVEira dE SoUZa
436 roGErio loPES dE oliVEira
437 roGErio oliVEira MENdES dE araUJo
438 roNaN lEiTE MoUra
439 roNiEllE fErNaNdo liMa doS SaNToS
440 roNiElSoN daViNSEN SilVEira araUJo coSTa
441 roNYSoN do NaSciMENTo lEMoS
442 roSiNaldo dE JESUS oliVEira aNdradE
443 rUaN MoraES do NaSciMENTo
444 SaMUEl rEGo dE SoUZa
445 SaUlo dE SoUZa coSTa
446 SEBaSTiao PErEira MiraNda
447 SErGio aUGUSTo SilVa dE MiraNda JUNior
448 SErGio BEZErra dE liMa
449 SErGio fErNaNdo alVES doS SaNToS
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450 SErGio PErEira coElHo
451 SidNEY liMa dE SoUZa
452 SilVaNEi doS SaNToS fraNca
453 TarciSio fErNaNdES dE MiraNda
454 TEdd YaSUo iGaraSHi ToMioKa
455 THaBlo SoarES liMa
456 THEo roBSoN MaGNo THEodoro dE MoraiS
457 THiaGo MarTiNS liMa
458 THiaGo rENdEiro do NaSciMENTo
459 THiaGo rodriGUES dE MElo
460 THiaGo VEloSo rodriGUES
461 TiaGo PorTilHo caldaS
462 ToNY caETaNo do NaSciMENTo
463 ValdEci alVES dE oliVEira JUNior
464 ValdEir dE SoUZa aGUiar
465 ValdENilSoN SoUZa SaNToS
466 VENiNo dE oliVEira liMa - sUB JUdice
467 VicTor JoSE da PaiXao
468 ViNiciUS BElEM PiNTo
469 ViNiciUS VicTor coSTa
470 WaGNEr aMoriM dE QUEiroZ
471 WallacE doS SaNToS SoUZa
472 WalliSoN dE MElo
473 WalTEr JoaQUiM dE SoUSa JUNior
474 WalTEr oliVEira BarBoSa JUNior
475 WaNdErSoN carloS da coSTa loPES
476 WEdSoN alEXaNdrE alVES - sUB JUdice

477 WEidEr daNiEl da SilVa ViaNa
478 WEllYNGToN fiGUEirEdo GoNcalVES
479 WESllEY rodriGo BaTiSTa SoarES
480 WicTor MaTHEUS dE alBUQUErQUE caValcaNTi
481 WilliaM fErNaNdES dE MoraES
482 WilliaM SilVa dE oliVEira
483 WilliaM Waldo PiNHEiro MoNTEiro
484 WilliaN SErGio BriTo MorEira
485 WladiMilSoN da SilVa MoTa
486 WYldEr MorEira NoGUEira
487 YaN aUGUSTo da SilVa E SilVa
488 YaN SEaBra cardoSo

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) - GUaMÁ
seQ. Nome

1 aBNEr da SilVa caBral NETo
2 aBraÃo SoUSa Sá
3 adElMo JoSÉ dE frEiTaS JÚNior
4 adENilToN MiraNda coSTa
5 adriaNo dE oliVEira SilVa
6 adriaNo GoNÇalVES PiMENTEl
7 adrYEl JoSE da SilVa BarradaS
8 afoNSo dE SoUZa coUTiNHo
9 alaNo MEdEiroS caValcaNTi
10 alBErTo adriaN PiNHEiro GoNZalEZ
11 alBErTo NUNES rEiS
12 alESSaNdro alVES cHaVES
13 alEX SilVa daS NEVES
14 alEX SilVa lacErda dE SoUSa
15 alEX SoUSa GoMES
16 aliSoN NUNES SilVa cHUcrE
17 allaN MoNTEiro coUTiNHo
18 allEf aGUiar diNiZ
19 aMEi MoNTEiro dE alMEida
20 aNdErSoN claUdiVaN dE liMa
21 aNdrE ricardo SoUZa doS SaNToS
22 aNdrE ViNicioS coSTa dE liMa
23 aNdrESoN da SilVa loPES
24 aNdrEY MicHEl SoarES alVES
25 aNdrEY MoNTEiro PalHETa
26 aNGElo GlEYSToN dE SoUZa MacHado
27 aNToNio carloS da SilVa JUNior
28 aNToNio cHarlES MoUra GoMES

29 aNToNio dE PadUa cardoSo dE alMEida JUNior
30 aNToNio ErNaNdES fErrEira dE oliVEira

31 aNToNio fEliPE fErrEira MarQUES arrUda
32 aNToNio fraNciSco do NaSciMENTo filHo
33 aNToNio roBSoN PErEira doS SaNToS
34 aNToNio WElliNGToN Vilar da SilVa
35 arNaldo riBEiro da SilVa
36 arTUr dE JESUS MacEdo
37 arTUr GaBriEl dE MEdEiroS PiMENTEl
38 BENEdiTo Edrio da SilVa PiNTo
39 BrUcE BarroS dE frEiTaS
40 BrUNNo da coSTa faciola dE SoUZa
41 BrUNo araUJo doS SaNToS
42 BrUNo carloS dE SoUZa SaNToS
43 BrUNo forTE NaNSciMENTo dE MElo
44 BrUNo GaMaS doS PaSSoS
45 BrUNo MarTiNS coSTa loUrEiro dE aBrEU
46 BrUNo MarTiNS da coSTa fErrEira
47 BrUNo rocHa NoVaES
48 BrUNo rodriGUES da SilVa alVES
49 BrUNo WalliSoN oliVEira coSTa
50 caio ViNiciUS MENdES da coSTa - sUB JUdice
51 caio ZacariaS loPES dE liMa
52 carloS alBErTo daS NEVES BarBoSa
53 carloS arTHUr SaNToS PErEira
54 carloS aUGUSTo da SilVa SaNToS
55 carloS clEBEr SilVa raPoSo
56 carloS EdUardo PalHETa dE MElo
57 carloS JacKSoN falcao fErrEira
58 carloS JoSÉ dE MElo
59 carloS rafaEl PirES
60 caSSio TUlio GoNÇalVES da SilVa PErEira
61 caSSio ZacariaS loPES dE liMa
62 cESar aUGUSTo dE carValHo PiNHEiro
63 cESar aUGUSTo loPES riBEiro
64 cESar KoJaK caValcaNTE SaNToS
65 cESar SErGio alVES
66 cHarlES NaZarENo MoNTEiro carValHo
67 cHiSTSoN clEYToN MENEZES da SilVa
68 cicEro fEliX da SilVa NETo
69 claUdEcY SaNToS araUJo
70 claUdio alEX do laGo PraXEdES
71 claUdio JoSE aGUiar PiNTo
72 clEYToN SilVa dE PiNHo
73 criSTiaNo riBEiro dE JESUS
74 daNiEl BErGUESoN carValHo doS SaNToS

75 daNiEl fErNaNdES dE SalES lEiTE
76 daNiEl GoNÇalVES JUNior
77 daNilo da SilVa MoTa NETo
78 daVi BriTo da SilVa
79 daVi dE dEUS MElo PESSoa
80 daVi SilVa VaScoNcEloS dE SoUZa
81 daYVES doS SaNToS
82 dEiViSoN GoMES oliVEira
83 dENildo raMoS faro
84 dENilSoN dE SoUSa aMoriM
85 dEric PETroNiUS SilVEira araUJo
86 dEUdSoN lUiZ faVacHo fErrEira
87 diEGo alEXaNdrE dE SoUZa fraNco
88 diEGo fiGUEirEdo dE araUJo
89 diEMErSoN lEaNdro doS SaNToS alVES
90 diEMESoN SilVa Garcia
91 dioGo do NaSciMENTo MENEZES
92 dioGo MEdiNa dE liMa fEliPPE
93 doMiNGoS dE JESUS MoNTEiro JUNior
94 doMiNiQUE SilVa liMa
95 doUGlaS alMEida fErrEira
96 doUGlaS da SilVa PiMENTEl
97 doUGlaS rodriGUES dE oliVEira
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98 doUGlaS TriNdadE VaScoNcEloS
99 dWaNY HENriQUE MoNTEl
100 dYEGo WlQUEM araUJo dE SoUSa
101 EdGar da SilVa MacEdo filHo
102 EdiGlEUSSoN carNEiro da SilVa
103 EdilSoN BENEdiTo da SilVa
104 EdMilSoN SoUZa do NaSciMENTo
105 EdSoN alVES dE oliVEira JUNior
106 EdUardo JorGE BaPTiSTa BarroSo
107 EdUardo oliVEira VaScoNcEloS
108 EliaS lEVi da SilVa
109 EliElSoN fErrEira da SilVa
110 EliSoN araUJo carValHo
111 EliSVaN diaS aNdradE
112 EloN fErrEira dE PaiVa
113 EMErSoN MoUra foNSEca
114 EMErSoN SiMao NUNES
115 EMMaNUEl JoSE ricardo KardEr BraGa doUdEMENT
116 Eri VaGNEr doS SaNToS liMa
117 Eric carNEiro BarrETo
118 EricK da SilVa SaraiVa

119 EricK WilliaM SoUSa da SilVa
120 EriK JoHNSoN fErNaNdES da crUZ
121 EriValdo SilVa doS SaNToS
122 EUdES loPES dE lUcENa
123 EVilaZio fErNaNdES dE oliVEira
124 EWErToN MESSiaS NaSciMENTo dE alcaNTara - sUB JUdice
125 faBio aNdErSoN da SilVa SErrao
126 faBio PaiXao caETaNo
127 faGNEr doS SaNToS fErrEira
128 faGNEr raMoN MorEira MoNTEiro
129 fEliPE HolaNda MENdES
130 fEliPE SoarES fraNÇa
131 fEliPE TaYloN BarBoSa PErEira
132 fErNaNdo JUlio NaSciMENTo liMa
133 filiPE liMa dE MoraES
134 flaVio rEGiNal rafaEl
135 flaVio SilVa GaMa
136 fraNciSco diaS BraNdao NETo
137 fraNK BrUNo MoTa da SilVa
138 GaBriEl EUGENio da coSTa PErEira
139 GaBriEl GalVao SoarES
140 GaBriEl MElo NaSciMENTo
141 GaBriEl MENdES da coNcEiÇao
142 GEoVaN TorrES PErEira
143 GEraldo aNToNio Mira
144 GEVaErTE dE SoUSa SilVa
145 GilciMar aNToNio dE liMa QUEiroZ
146 GildEMar da cUNHa ValaNGEliS
147 GilSoN rodriGUES da SilVa JUNior
148 GilSoN ValENÇa dE MElo filHo
149 GilVaN SodrE airES
150 GiNaldo crUZ oliVEira
151 GlaUBErT YaN SoUSa da SilVa
152 GlaYdSoN rafaEl SaNToS da SilVa
153 GlEdSoN alVES doS SaNToS
154 GlEiBSoN rafaEl doS SaNToS fErrEira
155 GUilHErME VicTor cUNHa TaVarES
156 GUSTaVo BorGES MariaNo
157 GUSTaVo doUGlaS da SilVa MoTa
158 GUSTaVo PErEira SilVa
159 GUSTaVo rodriGUES GUia
160 HaNdErSoN SoUZa BiNo araUJo
161 HElio fErrEira da SilVa JUNior
162 HENriQUE cESar dE SoUZa PErEira

163 HErBET roBErTo fraNciSco fErrEira
164 HErcUlES dE oliVEira GoUVEia
165 HiGor clEiToN PErEira dE oliVEira
166 HUGo lEoNardo SilVa da SilVa

167 iNaYaN loiola liMa
168 iSaiaS alBUQUErQUE loPES
169 iSEiaS dE oliVEira
170 iSMaEl WaNdErlEY dE aMoriM
171 iVaN dE oliVEira MiraNda
172 iVaN doUGlaS coSTa dE SoUSa
173 iVaN GoMES rocHa da SilVa
174 iVaNildo aiaTY araUJo BorGES
175 JadSoN MoUra MoraiS
176 JadSoN PaUliNElE PErEira da coSTa
177 JailSoN carloS PErEira MarTiNS
178 JaiME dE MoraiS JUNior
179 JaYMErSoN da SilVa BarBoZa
180 JEaN BarroS BriTo
181 JEffErSoN aNdradE da SilVa
182 JEffErSoN BrUNo loPES coSTa
183 JEffErSoN lUiS PErEira da SilVa
184 JEffErSoN MoNTEiro NaSciMENTo
185 JEffErSoN PaNToJa da coSTa
186 JEffErSoN PaNToJa fariaS
187 JEffErSoN rodriGo doS SaNToS fEiToSa
188 JENEildo doS SaNToS BaTiSTa
189 JoaliSoN carValHo da foNSEca
190 Joao BaTiSTa da SilVa JUNior
191 Joao carloS da SilVa loPES
192 Joao fEliPE da SilVa SoUSa
193 JoÃo HENriQUE SaraiVa QUadroS
194 Joao iraN dE aNdradE JUNior
195 Joao Marcio dE SoUZa MElo
196 Joao MaUro PiNHEiro alVES da JUSTa
197 Joao PaUlo da SilVa corPES
198 Joao THaliS BarBoSa dE liMa
199 Joao VicTor oliVEira SErra
200 Joao ViTor da coSTa SaNToS
201 JoEl corrEa BarBoSa
202 JoEldEr fraNciSco VENcESlaU dE SoUSa
203 JoErBETH BarBoSa alMEida
204 JoHN dEricK riBEiro daNTaS
205 JoHN GoNÇalVES corrEa lEiTE
206 JoHN NoNaTo MElo dE SoUZa

207 JoHNaTHaN WENdEll BraGa NoBrE
208 JoilSoN MoraiS PErEira
209 JoNaN lUNa SilViNo
210 JoNaS GUilHErME fiGUEirEdo da TriNdadE
211 JoNaTHaN rafaEl rocHa SoUSa
212 JoNaTHaN TaVEira MarQUES
213 JoNaTTaN GUilHErME diaS BarroS
214 JoNilSoN roSa VaZ
215 JoSaNGEllES PaSTaNa EricEira
216 JoSE ariMaTEia MarTiNS do NaSciMENTo
217 JoSE aTHBraÃo alVES liMa
218 JoSE BENEVidES da SilVa JUNior
219 JoSE dioGo cardoSo GoMES
220 JoSE EdilSoN BEZErra XaViEr JUNior
221 JoSE fraNciSco MoNTEiro do NaSciMENTo
222 JoSE GalVao dE JESUS JUNior
223 JoSE Maria foNSEca MaViGNo
224 JoSE PaUlo BaTiSTa da SilVa JUNior
225 JoSE rafaEl BarBoSa SilVa
226 JoSE raiMUNdo da SilVa GoMES
227 JoSÉ riBaMar BarBoSa MaGalHÃES
228 JoSE roBErTo fErNaNdES SoarES
229 JoSE roBErTo raMoS da SilVa filHo
230 JoSEPH MaTEUS fErrEira doS SaNToS
231 JoZEli dE SoUZa caValcaNTE
232 JUaN ViTor dE liMa SoUSa
233 JUlio cESar dE alMEida MENdoNÇa
234 JUVENal fErrEira doS SaNToS JUNior
235 Kaio dE SoUZa MESQUiTa



30  diário oficial Nº 35.014 Terça-feira, 21 DE JUNHO DE 2022

236 KaiQUE WariSoN PaNToJa dE oliVEira
237 KaKUEi YaNaKa dE liMa caSTro
238 KaSSio aUGUSTo SENa SarMENTo
239 KElSoN KlEdSoN NUNES BorGES
240 KESSY JHoNiS da rocHa GoNÇalVES
241 KlEiToN dE oliVEira cordoVil
242 laErcio MEdEiroS dE carValHo
243 laErdNEi GoMES ViEira
244 laZaro alVES doS SaNToS
245 lEaNdro NEVES da PaiXÃo
246 lEMUEl SilVa dE liMa
247 lEoNardo carValHo SalES
248 lEoNardo frEirE ModESTo
249 lEoNardo JaMEllY MElo alVES
250 lEoNardo PaGNi

251 lEoNardo PaUlo raSSY SoUZa
252 lEoNardo riBEiro MilHoMEM
253 lEoNardo roMao BElarMiNo
254 lEoNardo SilVa dUTra
255 lEoNardo SoarES SilVa
256 liNcolN MaTHEUS dE MoUra BiBaS
257 lUaN GlEYdSoN BarBoSa fErrEira
258 lUaN JUNior dE SoUZa
259 lUcaS arrUda da SilVa SaNToS
260 lUcaS daMaScENo dE oliVEira
261 lUcaS rYNald dE SoUSa carValHo
262 lUciaNo BarBoSa riBEiro
263 lUciEl GoNÇalVES BarBoSa
264 lUiS GUilHErME SoUSa dE araUJo rodriGUES
265 lUiS MENdES GoNÇalVES filHo
266 lUiZ fEliPE fraNÇa BoUÇaS
267 lUiZ fEliPE MiraNda do NaSciMENTo
268 lUiZ fErNaNdo NEGrao rEiS
269 lUiZ HENriQUE aMaral dE alMEida
270 lUiZ roMUlo carValHo liMa
271 MadSoN BarroS cardoSo
272 MaGNo fariaS BarroS
273 MaGNo roMario GoNÇalVES diaS
274 MaNoEl NEilSoN da SilVa SalES
275 MarcElo coSTa da SilVa
276 MarcElo dE SoUSa liMa
277 MarcElo liMa TorrES
278 MarcElo MEdEiroS MacEdo
279 MarcElo raMoS dE carValHo
280 MarciaNo dE SoUSa SoarES
281 Marcio aNdrE GUrJao cardoSo
282 Marcio corrEa SaNToS
283 Marcio GoNcalVES PErEira
284 Marcio JorGE SoUZa MENdES
285 Marcio oliMPio NaSciMENTo fraNca
286 Marcio roBErTo SilVa alfaia
287 Marcio TaVarES MarTiNS
288 MarcoS alEXaNdrE ViEira NaSciMENTo
289 MarcoS aNToNio da SilVa MoUra
290 MarcoS dE PaUla SilVa
291 MarcoS faBio SaNToS coUTiNHo
292 MarcoS fEliPE dE alMEida SaNToS
293 MarcoS fErNaNdo MarQUES doS SaNToS
294 MarcoS fErNaNdo MoNTEiro cHaVES

295 MarcoS GoMES PiNTo
296 MarcoS JoSÉ GadElHa MoNTEiro
297 MarcoS rodolfo dE SoUZa SaNToS
298 MarToNio riBEiro dE araUJo
299 MaTEUS adriaNo JardiM caValcaNTE
300 MaTEUS liMa dE oliVEira
301 MaTHEUS da coSTa PiNHEiro
302 MaX WilliaM MaciEl SENa
303 MElQUiSEdEQUE alMEida XiNaidrE
304 MicHEl alEXaNdrE NaSciMENTo doS SaNToS

305 MicHEl WillaMS dE oliVEira SaNToS
306 MilToN MacEdo caNUTo
307 MoZarT caNdEia raMalHo
308 NaPolEao SEBaSTiao SaNToS da SilVa JUNior
309 NEY GoNcalVES raMoS JUNior
310 NEY JacKSoN PoNTES doS SaNToS
311 NicaSSio diEGo PErrEira da SilVa
312 Nil MicHEl da cUNHa PErEira
313 NilSoN fErrEira MoNTEiro JUNior
314 NilToN cESar PErEira doS SaNToS
315 oToNiEl SilVa doS SaNToS
316 PaUlo cESar cardoZo ViaNa
317 PaUlo HENriQUE alVES MariNHo
318 PaUlo HENriQUE MarQUES dE SoUSa
319 PaUlo loPES da SilVa JUNior
320 PaUlo ricardo ValoES MiraNda
321 PaUlo roBErTo MorEira coSTa
322 PaUlo SErGio MiKocZaK
323 PaUlo VicTor cardoSo SilVa
324 PEdro HENriQUE MaciEl
325 PEdro lUcaS NaSciMENTo SilVa
326 PEdro roBErTo dE SoUZa GoMES
327 PHYliPE aUGUSTo coSTa dE carValHo
328 QUENa fraNco doS SaNToS
329 rafaEl alBUQUErQUE VEiGa
330 rafaEl BarBoSa coSTa
331 rafaEl dE SoUZa SilVa
332 rafaEl MENdES rodriGUES
333 rafaEl PorTo dE SoUZa
334 rafaEl SilVa dE oliVEira
335 raiMUNdo rodriGUES dE MoraiS
336 rENaN arTHUr cadilHE MarTiNS
337 rENaN BarBoSa oliVEira
338 rENaTo alBUQUErQUE loPES

339 rENaTo BoMfiM PiNHEiro
340 rENaTo da SilVa aZEVEdo
341 rENaTo fEliPE dE alMEida SilVa
342 rEYNaldo ViTor BaTiSTa BaraTa
343 ricardo BaSToS fariaS
344 ricardo da SilVa PErEira
345 ricardo lUcaS PiNTo arEaS
346 ricardo MoraES NaSciMENTo
347 ricardo oliVEira loPES
348 roBErTo MarTiNS VEloSo
349 roBErTo rioTiNTo dE liMa
350 roBErTo SoarES aNdradE
351 roBErVal da SilVa fErrEira
352 roBSoN diaS GalVao
353 roBSoN fErrEira PiEdadE
354 roBSoN loPES da SilVa
355 roBSoN PErEira da SilVa
356 rodriGo dE aNdradE PErEira
357 rodriGo dE aSSiS alENcar
358 rodriGo dE SoUZa liMa
359 rodriGo HENriQUE rocHa
360 roGEr BorGES dE SoUZa
361 roGEr WilliaM BraBo cardoSo
362 roGErio doS aNJoS araUJo filHo
363 roGErio oliVEira BorGES
364 roJEr dUarTE dE oliVEira
365 roMario liMa da SilVa
366 roMario SaNToS MENEZES
367 roMario SaNToS PiNHEiro
368 roNaldo da SilVa aUSTriQUiNo
369 roNaldo GoMES do NaSciMENTo
370 roNiE aNdradE dE SaNTaNa
371 roNiErlE ViaNa caValcaNTE
372 roNilSoN PiNTo aGUiar
373 roSaNa Mara da SilVa PEiXoTo
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374 roSiValdo faVacHo MoNTEiro
375 rUaN fEliPE caMPoS fUrTado
376 rUBEN SaNToS dE JESUS
377 rUdiVaN fErrEira da SilVa
378 rUY GUilHErME BraGa BorGES
379 SaliN GalUcio QUEiroZ
380 SaNdro GaBriEl dE oliVEira SilVa
381 Sara JESSica dE SoUZa SilVa
382 SaTiro NETo dE carValHo

383 SEBaSTiao aUGUSTo alcaNTara EVaNGEliSTa
384 SEBaSTiao fariaS dE oliVEira
385 SEBaSTiao MaNfrEdo da coSTa NETo
386 SErGio JoSE dE oliVEira
387 SHarlY da SilVa fErrEira
388 SidiMiro iNacio fErrEira NETo
389 SidNEY PErEira dE fiGUEirEdo
390 SilaS GalVao dE SoUSa
391 SilVio dEricK SaraiVa
392 SiVal daMaScENo dE MiraNda - sUB JUdice
393 TairoN PiNHEiro SaNGalli
394 TalliSSoN GaBriEl caETaNo dE alMEida
395 TEMiSToclES coSTa da SilVa
396 THallES dE liMa NUNES
397 THaYlaN liMa daMaScENo
398 THEYMErSoN Prado SaNToS
399 THiaGo caiQUE NaSciMENTo da SilVa
400 THiaGo da coSTa oliVEira
401 THiaGo da SilVa GoNcalVES
402 THiaGo doS SaNToS SilVa
403 THiaGo dUarTE alVES
404 THiaGo loPES coSTa
405 THYaGo araUJo SoUSa
406 TiaGo MESSiaS cardoSo BaTiSTa
407 TiaGo oliVEira MariNHo
408 ToNi rolEMBErG SaNTaNa raMoS
409 ToNY coNrrado rocHa SilVa
410 TUllYo roBErTo dE SoUZa araUJo
411 UalacE PErEira MarTiNS
412 ValdEci PErEira dE SoUZa JUNior fEliPE
413 Valdir doS SaNToS BraNdao
414 VaNdErlEia SUElEN BraNdao GoS
415 VaNdErSoN HENriQUE BarBoSa fErrEira
416 VicTor da coSTa BaraTa
417 VicTor HUGo da SilVa rocHa
418 VicTor HUGo SoarES rodriGUES SEGUNdo
419 VicTor MadEra NUNES
420 WaGNEr claYToN alMEida dE frEiTaS
421 WaGNEr SilVa MoraES
422 WallacE MEdEiroS da SilVa
423 WaNdErSoN dE MElo PaiVa
424 WaSHiNGToN SoUSa fErNaNdES
425 WElliNGToN JorGE NaZiaZENo VaScoNcEloS
426 WElliNGToN PaTricK da SilVa loPES

427 WENdEl lEriaNi dE oliVEira
428 WENdEl riBEiro loPES
429 WENdEr caMPiSTa MacHado
430 WESlEY fErrEira NaSciMENTo
431 WESlEY NoroNHa fErrEira
432 WESllEY diaS coNcEiÇÃo liNS
433 WilldErlaN MoTa dE oliVEira
434 WillEr SoarES GoNÇalVES
435 WilliaM doUGlaS TUNari da SilVa
436 WilliaM SoUSa SilVa
437 WilliaN doS SaNToS SilVa

438 WilliE caSTElo SaNTiaGo rEiS

439 WilSoN alVES ToMaZ JUNior

440 WoSHiNGToN da SilVa BriTo

441 YUri araUJo SilVa

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) - LaGo tUcUrUÍ
seQ. Nome

1 adriaNo fErrEira PirES
2 ariSSaNTo dE SoUSa da SilVa
3 BrUNo SoUSa da coSTa
4 cicEro raiMUNdo SoarES filHo
5 dioGo loPES SaNToS
6 doMiNGoS dUTra alVES
7 ElQUiaS PaES dE SoUZa
8 EriK SilVa
9 faBio SilVa MiraNda
10 GEoVaNNY fErNaNdES dE SoUSa
11 GiNEToN rodriGo oliVEira Baia
12 GUSTaVo aNTUNES BorGES NaVES
13 JoEl MoNTEiro ViEira
14 JoNaTHaN BraNdao dE oliVEira
15 JUaNEZ coSTa dE caSTro
16 lEaNdro carValHo
17 lEoNardo GoMES lira
18 lUiZ fEliPE dE JESUS SaNToS
19 lUiZ PErEira SaNToS
20 MarciEl dE SoUZa dUarTE
21 Marcio lUiZ SloNGo coSTa
22 Marcio rodriGUES dE faria
23 MaTHEUS Vila SEca SaNcHES
24 MaUricio NaSciMENTo dE MoUra
25 MicaEl JoSE carValHo rodriGUES
26 MicHaEl roBSoN rodriGUES doS SaNToS
27 NilToN riBEiro da SilVa

28 PaTricK SoUZa ParEira
29 PEdro HENriQUE dE oliVEira GoMES
30 PEdro HENriQUE doS SaNToS coSTa ValE
31 raiMUNdo NoNaTo PEdroSa BraNdao
32 rENaTo oliVEira dE arrUda
33 SaMUEl oliVEira aMaral
34 SaNdro SoarES alMEida
35 SilVaNio SaNToS araUJo
36 TiaGo BriTo dE caSTro
37 VaGNo dE liMa SilVa
38 WriEl loPES MarTiNS

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) - MaraJÓ
seQ. Nome

1 adriaNo MacHado dE aQUiNo
2 airToN ProGENio TaVarES
3 alEX MarcEliNo roSa dE araÚJo
4 alEXaNdrE SilVa doS SaNToS
5 alEXaNdrE WErNEK VariS MoNTEiro
6 aNdErSoN SilVa da SilVa
7 carloS HENriQUE VariS MENdES
8 carloS ViNiciUS MacEdo crUZ
9 dailSoN SalES doS SaNToS
10 dioGo SaNToS dE JESUS
11 EdiElSoN dE SoUZa corrEa
12 EdilSoN NaZarE PaMPloNa GaYoSo JUNior - sUB JUdice
13 ElToN Baia ViaNa
14 GaBriEl BraGa alVES
15 GEoVaNi BarroS PiNTo
16 HErBErToN da SilVa diaS
17 JEaN lUcENa GoUVEia
18 JoSÉ Maria EVaNGEliSTa da SilVa filHo
19 JoSiEl GoES carNEiro
20 KlEBEr THiaGo BarBoSa MacHado
21 lEoNardo Sa BriTo
22 lUcaS lEao VaNZElEr
23 lUiS roBErTo TEiXEira BarBoSa
24 MarcoS dE MENEZES SoUSa
25 MarcoS dUarTE doS SaNToS
26 MaTEUS fraNciSco da SilVa MoNTE
27 MicHEl fErrEira BoNTa
28 roGEr PErEira PaNToJa
29 roMUaldo daMacENo doS SaNToS
30 SidNEY do Socorro fariaS SaNToS
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carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) - rio caPiM
seQ. Nome

1 aBÍlio HYaGo loPES MarTiNS
2 allaN dE SoUZa GoMES
3 aNToNio lidEoMar alMEida PirES
4 aNToNio SoUSa MENdES
5 BrUNo BarBoSa BaNdEira
6 BrUNo HENriQUE SHEcool BEZErra da SilVa
7 BrUNo SaNToS doS rEiS
8 carloS alBErTo ViEira riBEiro
9 carloS aNToNio liMa NaSciMENTo
10 daNiEl BarBoSa dE SoUSa oliVEira
11 daNilo dE araUJo falcao
12 dEiVYSoN da SilVa GoMES
13 dEMÉTriUS forTES SoarES
14 EdiEl doS SaNToS MoUra
15 EdUardo JaNaU ESTrEla
16 EdUardo SaNTaNa BorGES
17 EMaNoEl SENa SilVa
18 ENio aGUiar PErEira
19 ENio lira PiNTo JUNior
20 ErliSoN MiraNda ViaNa
21 ErNaNE rodriGUES frEirE
22 faBio NaZarENo ValENTE
23 faBricio SilVa dE oliVEira
24 fEliPE aUGUSTo dE SoUSa
25 fEliPE BENiGNa dE oliVEira
26 fErNaNdo doS SaNToS NEVES
27 fraNciSco BENEdiTo dE oliVEira
28 frEdSoN Marcilio alVES NoVaES
29 GaUTaMMaN lUa loPES
30 GErSoN SoarES liMa da SilVa
31 GESSiVaN dE SoUSa SaNToS
32 GilBErTo fErrEira da SilVa
33 GilSoN GoNcalVES dE liMa SoUSa
34 HUdSoN MENdES liMa SoUSa
35 JoÃo MarcoS SilVa BraSil
36 JoSE rENaTo dE alMEida filHo
37 lUcaS da SilVa loPES
38 lUciaNo BarroS dE oliVEira
39 lUciaNo da coSTa SENa
40 lUcio MaUro TEiXEira da cUNHa
41 Marcilio alVES da coNcEiÇÃo
42 MaTEUS BorGES da SilVa

43 MaTHEUS coSTa SilVa

44 MESSiaS liMa fEliX

45 PaBlo WilliaN SilVa doS SaNToS

46 PaTricK SilVa

47 PaUlo roBErTo dE SoUSa rEiS

48 railToN MENdES SilVa

49 ricardo rodriGUES liMa

50 ricardo SilVa SaNToS

51 roSalVE NETo lEMoS dE oliVEira

52 SaMUEl ViTal E SilVa

53 SErGio JoSE MariNHo MacHado

54 THiaGo dE oliVEira SilVa

55 VicENTE dE SoUZa liMa NETo

56 WalliSSoN MarQUES SaNToS

57 WaNdErSoN HolaNda NaSciMENTo

58 WEBErSoN BaTiSTa fErrEira

59 WillYaM SiPriaNo da SilVa

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) - taPaJÓs

seQ. Nome

1 adENNiTo doS SaNToS SoUSa

2 adSo rENaN Prado TaVarES

3 alESSaNdro fiGUEirEdo dE oliVEira

4 alEXaNdrE lEal claUdiNo

5 allEXaNdrY liNdoN lEiTE cardoSo

6 alTHiErES da SilVa BraGa

7 aNToNio JoSE PErEira doS SaNToS JUNior

8 BrENdo SilVa riBEiro

9 cHriSNEr SoarES raMoS

10 clEBEr diNaPolE caMPoS do NaSciMENTo

11 clEYToN cardoSo

12 dHENNES da lUZ SilVa

13 diEGo fEliPE alMEida rodriGUES

14 EMErSoN lUcaS TETo JoaQUiM

15 faBiaNo MariNHo SoUZa

16 faBio frEiTaS alENcar

17 faBio PErEira BaTiSTa

18 fraNciNaldo rodriGUES

19 fraNciSco dE aSSiS SilVa SaNToS

20 fraNciSco GUEdES da SilVa

21 iGor XaViEr HaGEr

22 iSraEl do NaSciMENTo

23 JaMES SaraiVa E Sa

24 Joao MarTiNiaNo dE MESQUiTa NETo

25 Joao rafaEl dE SoUSa lira

26 JoSSYEl MaYclEY SiQUEira BraNdao
27 Marcio roBErTo MUNiZ TEiXEira
28 MarcoS faBricio BErNardES lEMoS
29 MarcoS SEBaSTiao da SilVa GaSPar JUNior
30 MaTEUS iSac SilVa coSTa
31 NicHolaS fErNaNdES dE MENEZES
32 PaBlo KaUÊ PaZ dE carValHo
33 PaUlo carValHo dE alMEida
34 PaUlo HENriQUE SaTUrNiNo
35 SaMUEl NaSciMENTo SaNToS
36 THiaGo caSTro BriTo
37 ValdEcir TEiXEira coElHo
38 ViNiciUS EMaNUEl dE SoUZa PErEira
39 WaNdSoN clEiToN Maia da SilVa
40 WESlEY GoMES da SilVa

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) - tocaNtiNs
seQ. Nome

1 aBiB BarBoSa fraNcEZ
2 adriaNo doS PraZErES cUNHa
3 adriaNo ViaNa ValENTE
4 alBErTo cardoSo lEal
5 alESSaNdro lUiS loBaTo coUTiNHo
6 alfrEdo BriTo aGUiar JUNior
7 alYSSoN BrUNo QUarESMa coUTiNHo
8 aMaUrY GoNcalVES SErrao
9 aNdErSoN fElESMiNo MoNTEiro
10 aNToNio JUNior GoNcalVES fiGUEiro
11 ariSTidES NUNES ViEira
12 arlEY MaTa do aMaral
13 aUGUSTo clEcio MaciEl Baia
14 BrENo frEiTaS Gaia
15 caio SilVa da SilVa
16 carloS ViNiciUS da SilVa SoUSa
17 carloS ViNiciUS diaS loBaTo
18 cHarlES cordEiro MElo
19 cliSMErSoN da crUZ riBEiro
20 daildo doS SaNToS PaNToJa
21 dEiViSoN da SilVa coElHo
22 diEGo BraGa fEiToSa
23 EdEr BraGa PacHEco
24 EdiMilSoN PErEira da SilVa JUNior
25 EdiNaldo fraZao carNEiro filHo
26 EdVaNdo PaES da coSTa
27 EfraiM SilVa dE SoUSa
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28 EliElSoN loPES rodriGUES
29 EliSoN coSTa do NaSciMENTo
30 ElToN lUiS coSTa coNTENTE
31 EMaNoEl dE oliVEira MacHado
32 EriNaldo riBEiro dE SoUSa
33 ErlaN JoSE MoraES da coSTa
34 EVErToN MaTiaS PaNToJa
35 faBricio fariaS MiraNda
36 GaBriEl da lUZ PiNTo
37 GilclEY doS PraZErES filGUEira
38 Gilliard VaScoNcEloS caMPoS
39 GlaUBEr caldaS MaciEl da SilVa
40 GUSTaVo da SilVa coNcEicao
41 HEBErToN alBUQUErQUE alVES
42 HENriQUE liMa SilVa
43 HENriQUE NETo crUZ NUNES
44 iSMaEl rocHa rodriGUES
45 iTalo SHEldoN liMa lEMoS
46 JEaN lUcaS loPES caValcaNTE
47 JEoVaNE araUJo dE oliVEira lEiTE
48 JoaQUiM SaNTaNa NEri JUNior
49 JoNaS raMoS cardoSo
50 JoSE aNToNio BarBoSa fErNaNdES
51 JoSE aUGUSTo carValHo da SilVa - sUB JUdice
52 JoSE ValdEMir aGoSTiNHo doS SaNToS
53 lUcaS carValHo rocHa
54 lUcaS dE JESUS SaNToS dE caSTro
55 lUcaS Prado loPES
56 lUciaNo JoSE PErEira dE alBUQUErQUE - sUB JUdice
57 lUiS carloS caBral MacHado
58 lUiZ oTaVio MElo cardoSo
59 MaNaSSES MaciEl fErrEira NETo
60 MaNoEl Maria PorTilHo Baia
61 Maria aNToNia cardoSo MElo
62 MaYKo foNSEca SoUZa
63 MESSiaS SaNToS E SilVa
64 MilEr doS SaNToS PaNToJa
65 NiElSoN dE MElo TaBaraNa
66 PEdro EdUardo dE SoUSa SilVa
67 PEdro WillaME dE aNdradE araUJo
68 PErlY JUNior araUJo NEVES
69 rafaEl PErEira BarroS
70 rafaEl SilVa araUJo
71 raildo MacEdo dE SoUZa JUNior

72 railSoN SilVa PErEira
73 rENaTo SaNToS SilVa
74 rENilSoN doS rEiS Sa
75 ricardo SoUZa SoarES
76 ricHardSoN alVES MENdES
77 roBErTo fraNciSco da SilVa
78 rodriGo PiNTo dE SoUZa
79 roMUlo rUaN GoMES PorTilHo rodriGUES
80 roNald fariaS riBEiro
81 rUBiSNEi carValHo PiNTo
82 SaMaro lEda rodriGUES
83 SilViNo aNToNio SoarES
84 SilVio PaUlo PaZ MorEira
85 THiaGo SiQUEira da SilVa
86 THiaGo ViEGaS PEiXoTo
87 TiaGo cordEiro fErrEira
88 TiaGo coSTa da SilVa
89 TiaGo SilVa carNEiro
90 VaNdENBErG daMaScENo do rEGo
91 VicTor HENriQUE coSTa E SilVa
92 WaldEcY GoNÇalVES rodriGUES
93 WEliToN doS SaNToS loBaTo
94 WElliToN ricardo BriTo doS SaNToS
95 WENNY rENNE alVES dE MoraiS

96 WESllY dE SoUSa oliVEira

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) - XiNGU
seQ. Nome

1 alaN doUGlaS aViNTE ViaNa
2 aNdErSoN MElo dE oliVEira MElo
3 arY Haroldo carValHo caValcaNTE
4 BrENdo liSaNdro fErrEira da SilVa
5 BrUNo PiNHEiro dE lUNa
6 daNilo daNTaS dE NoVaES
7 daNilo dE aNdradE UliaN
8 daNNYlo BarroSo SoUZa
9 dario BarrETo MENEZES
10 EdiEl BarBoSa doS SaNToS
11 Erico frEdErico oliVEira doS SaNToS
12 fraNciSco cHarlES fErNaNdES dE SoUZa
13 fraNciSco MarcElo PErEira MiraNda
14 HENriQUE lUciaNo GoMES dE BriTo
15 idalMir SaVio cardoSo da SilVa
16 JoNaTHaN liMa dE frEiTaS
17 JUNior liMa SiQUEira

18 MarcEliNo SoarES dE liMa BarBoSa
19 MarcoNdES BEZErra cEZario
20 MarcoS aNToNio liMa coSTa
21 MarcoS lEaNdro liSBoa frEirE
22 MarcUS aNToNio BarrETo dE araÚJo
23 MaUricio SoUZa doS SaNToS
24 MaYcoN NaYTH SilVa alVES
25 MiQUEiaS da cUNHa MoraES
26 oZiEl da coSTa oliVEira
27 roNiSoN loPES dE SoUZa
28 THalES dE SoUZa PEdroSa
29 THiaGo araUJo da coSTa
30 UliSSES ZaNElaTo da SilVa
31 WaSllEN GoNcalVES BarBoZa
32 WEMErSoN caMPoS SaNToS

aNeXo ii - FaLtosos

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (FeMiNiNo) - caraJÁs

seQ. Nome
1 KETllEN foNSEca fEiToSa
2 MariSE da PaZ fErrEira NETa

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (FeMiNiNo) - GUaJarÁ
seQ. Nome

1 lariSSa NicolaU PErEira
2 THaiS SoUZa aNaclETo

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (FeMiNiNo) - GUaMÁ
seQ. Nome

1 HaYdEE MaViGNo SoUZa
2 laNNa clEicY dE caSTro PrESTES
3 PollYaNNa rodriGUES cEciM

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) - BaiXo aMaZoNas
seQ. Nome

1 BENEdiTo SUliVaN dE oliVEira liMa
2 oTHoN aUGUSTo dE oliVEira ViNHolTE
3 TiaGo foNTES dE aMoriM

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) - GUaJarÁ
seQ. Nome

1 clEidiVaN JoSÉ fariaS corrEa
2 darllYSoN WESlEY MaciEira dE oliVEira
3 lEaNdro daNiEl MarQUES doS SaNToS
4 lUiZ fEliPE liMa dE MiraNda
5 MarcoS ViNiciUS SaNToS lEal
6 rUi GErSoN lacErda dE oliVEira
7 THiaGo MENdES aSSUNÇÃo

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) - GUaMÁ
seQ. Nome

1 fraNciSco alVES dE MElo
2 lUiS fEliPE dE frEiTaS roSSaS NoVaES
3 MaNoEl TaVarES da SilVa
4 PEdro HENriQUE SaNToS do NaSciMENTo
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5 rafaEl raBElo
6 roGÉrio Vidal PErEira
7 roSiMar ciriNo doS SaNToS

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) - taPaJÓs
seQ. Nome

1 fraNciSco daS cHaGaS dE aBrEU PErEira
carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) - tocaNtiNs

seQ. Nome
1 GiaMBErSoN GUiMarÃES daMaScENo
2 MaNoEl alMir cardoSo da coSTa

GoVerNo do estado do ParÁ 
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

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

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

editaL Nº 103/seaP/sePLad, de 20 de JUNHo de 2022
editaL de reiNteGraÇÃo e resULtado FiNaL deFiNitiVo da 
1ª Fase do certaMe de caNdidato Na coNdiÇÃo sUB JUdice

a secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo 
(sePLad) e a secretaria de estado de adMiNistraÇÃo Pe-
NiteNciÁria (seaP), no uso de suas atribuições legais, mediante as 
condições estipuladas neste Edital, e em cumprimento à decisão judicial 
proferida nos autos do Processo n° 0840267-18.2022.8.14.0301, tornam 
pública a Reintegração e o Resultado Final Definitivo da 1ª Fase do candi-
dato na condição sub judice do concurso c-208.
1. da reiNteGraÇÃo de caNdidato sUB JUdice
1.1 Em cumprimento à decisão proferida nos autos descritos acima, fica 
reintegrado de forma sub judice o candidato abaixo especificado:

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) - GUaJarÁ
inscrição Nome

18619 SaMUEl riBEiro dE SoUZa

2. do resULtado FiNaL deFiNitiVo da 1ª Fase do certaMe de 
caNdidato Na coNdiÇÃo sUB JUdice:

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) – GUaJarÁ
inscrição Nome Nota Final

18619 SaMUEl riBEiro dE SoUZa 81

3. este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições contrárias.
Belém/Pa, 20 de junho de 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
SaMUElSoN YoiTi iGaKi
Secretário de Estado de administração Penitenciária

GoVerNo do estado do ParÁ 
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

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

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

editaL Nº 104/seaP/sePLad, de 20 de JUNHo de 2022
editaL de coNVocaÇÃo Para MatricULa ao cUrso de 

ForMaÇÃo ProFissioNaL - sUB JUdice

a secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistra-
ÇÃo (sePLad) e a secretaria de estado de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria (seaP), no uso de suas atribuições legais, median-
te as condições estipuladas neste Edital e demais normas pertinentes, e 
em cumprimento à decisão judicial proferida nos autos do Processo n° 
0840267-18.2022.8.14.0301, tornam pública a convocação para Matrícula 
ao Curso de Formação Profissional, em caráter sub judice, do candidato 
abaixo, conforme a seguir especificado:
1. da coNVocaÇÃo Para MatrÍcULa ao cUrso de ForMaÇÃo 
ProFissioNaL do caNdidato Na coNdiÇÃo sUB JUdice:

inscrição Nome data HorÁrio

18619 SaMUEl riBEiro dE SoUZa 27/06/2022 09h00

2. o candidato deve seguir todas as orientações informadas no edi-
tal nº 55/seaP/sePLad, de 27 de abril de 2022 (Edital de convoca-
ção para Curso de Formação Profissional).
3. este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições contrárias.
Belém/Pa, 20 de junho de 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo 
Secretário de Estado de Planejamento e administração
SaMUElSoN YoiTi iGaKi
Secretário de Estado de administração Penitenciária

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica e deFesa sociaL

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

sUPerior das carreiras PoLiciais de iNVestiGador 
de PoLÍcia ciViL, de escriVÃo de PoLÍcia ciViL e 

PaPiLoscoPista.
coNcUrso PÚBLico c – 207

editaL Nº 78/2022 sePLad/PcPa, 20 de JUNHo de 2022
  coNVocaÇÃo Para a ProVa de caPacitaÇÃo FÍsica

a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SE-
Plad e a PolÍcia ciVil do ESTado do Pará – PcPa, no uso de suas 
atribuições legais e em observância ao EdiTal Nº 23/2021-SEPlad/PcPa, 
19 dE oUTUBro dE 2021 que adiou a Prova de capacitação física Para a 
candidata Gestante, torNaM PÚBLica a coNVocaÇÃo Para a Pro-
Va de caPacitaÇÃo FÍsica do concurso Público no c-207, conforme 
as seguintes disposições:
art. 1° fica divulgado a convocação da candidata abaixo relacionada para 
a ProVa dE aPTidÃo fÍSica, fase de caráter eliminatório, que será reali-
zada no dia, local e horário, conforme segue:

Local: cENTro dE iNSTrUÇÃo alMiraNTE BraZ dE aGUiar
endereço: rodovia arthur Bernardes, nº 245, Pratinha, Belém/Pa.
data da prova: 23/06/2022
Horário máximo de chegada: 07h00m (Horário local)

403 - PaPiloScoPiSTa dE PolÍcia ciVil

NoME iNScriÇÃo

anna Gabriela da Silva oliveira 4150097773

i - a candidata convocada para a Prova de capacitação física deverá obser-
var todo o disposto no item 13 do concurso Público no c-207.
art. 2º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 20 de junho de 2022
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará

Protocolo: 816343

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

diÁria
.

Portaria N.º de 114 de 20 JUNHo de 2022.
o diretor administrativo e financeiro da iMPrENSa oficial do ESTado - 
ioE, no uso das atribuições que lhe são conferidas.
considerando o Processo do PaE nº 2022/747742
resolve:
conceder ao servidor aroldo carNEiro, cPf nº 626.908.252-87, ma-
trícula nº 80844983/5, Presidente desta  autarquia, 01 e ½ (uma e meia) 
diárias, pelo deslocamento aos municípios de Bragança e capanema ,  rea-
lizado  no período de  15.06.2022 a 16.06.2022 , para  participar de agen-
da do Governo do Estado.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
MoiSES alVES dE SoUZa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 815841
Portaria N.º de 115 de 20 JUNHo de 2022.
o Presidente da iMPrENSa oficial do ESTado-ioE, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto Governamental de 01 de abril de 
2022, publicado no Diário Oficial n.º 34.918 de 01 de Abril  de 2022.
considerando o Processo do PaE nº 2022/747898
resolve:
conceder a servidora rUTHlENE fErrEira QUarESMa, cPf nº 
197.727.772-15, matrícula nº 5897767/4, Supervisor i  desta autarquia, 
01 e ½ (uma e meia) diárias, pelo deslocamento aos municípios, Bragança 
e capanema ,  realizado  no período de  15.06.2022 a 16.06.2022 , para 
acompanhar o presidente em  agenda do Governo do Estado.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aroldo carNEiro
Presidente

Protocolo: 815849
Portaria N.º de 116 de 20 JUNHo de 2022.
o Presidente da iMPrENSa oficial do ESTado-ioE, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto Governamental de 01 de abril de 
2022, publicado no Diário Oficial n.º 34.918 de 01 de Abril  de 2022.
considerando o Processo do PaE nº 2022/740514
resolve:
conceder ao servidor rEYNaldo THadEU MaGalHÃES da crUZ, cPf nº 
076.500.272-87, matrícula nº 31518224/1, auxiliar de administração a desta 
autarquia, 01 e ½ (uma  e meia) diárias, pelo deslocamento ao município de 
São Sebastião da Boa Vista Marajó/Pa,  realizado  no período de  09.06.2022 
a 10.06.2022 , para participar de evento cultural, artístico e literário.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aroldo carNEiro
Presidente

Protocolo: 815851
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INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 099 de 13 de junho de 2022
considerando, deliberação e autorização superior nos autos do Processo 
nº 2022/648087;
dESiGNar, o servidor rENaTo cUNHa GoMES, matrícula nº 54191350/2, ocu-
pante do cargo de assistente administrativo, para responder pela Gerência de 
cadastro, código GEP-daS-011.3, por ocasião das férias da titular, Gisele dos 
anjos Brandão, matricula nº 5945692/1, no período de 01/06 a 30/06/2022.
a presente Portaria retroagirá os seus efeitos a contar do dia 01 de junho de 2022.
BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
Presidente/iaSEP

Protocolo: 816226

errata
.

errata reFereNte a PUBLicaÇÃo do coNtrato 004/2020,PUBLi-
cado No dia 20/06/2022, doe Nº34.978, ProtocoLo Nº.777703.
coNTraTado: fiSioTEraPia riBEiro lTda.- fiSiocENTEr
oNde se LÊ:
cNPJ:04.890.710/0001-57
Leia-se:
cNPJ:04.890.710/0003-57
ordENador da dESPESa: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 816058

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

diÁria
.

Portaria Nº 458 de 20 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 os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/739544 (PaE), de 13/06/2022.
rESolVE:
i – forMaliZar a aUToriZaÇÃo ao servidor José augusto rodrigues 
da Silva costa, matrícula nº 57207736/3, ocupante da função de Técni-
co em comunicação Social, a viajar ao município de capanema/Pa, no 
dia 15/06/2022, a fim realizar cobertura da cerimônia de inauguração da 
agência iGEPrEV no referido munícipio.
ii - coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária 
ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
 dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 20 de junho de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 816085
Portaria Nº 459 de 20 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 2022/745421 
(PaE), de 14/06/2022.
rESolVE:
 i – forMaliZar a aUToriZaÇÃo a servidora Nicácia Wanescka Medeiros 
de araújo, matrícula nº 5945904/2, ocupante do cargo em comissão de 
Gerente, a viajar ao município de Capanema/PA, no dia 15/06/2022, a fim 
de realizar cobertura da cerimônia de inauguração da agência iGEPrEV no 
referido munícipio.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária à 
servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
 dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 20 de junho de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 816090
Portaria Nº 457 de 20 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 os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/739758 (PaE), de 13/06/2022.

rESolVE:
i – forMaliZar a aUToriZaÇÃo a servidora Samara Sousa da Silva cruz, 
matrícula nº 5956725/1, ocupante da função de Técnico em comunicação 
Social, a viajar para ao município de capanema/Pa, no dia 15/06/2022, a 
fim de realizar cobertura da cerimônia de inauguração da Agência IGEPREV 
no referido munícipio.
ii - coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária a 
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, 20 de junho de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 816081
Portaria Nº 461 de 20 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 os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/704598 (PaE), 06/06/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor alexandre José de oliveira fernandes, matrícula 
nº 57221976/1, a viajar a cidade do GrUPo c, no período de 10/07/2022 
a 18/07/2022, a fim de participar de capacitação profissional na localidade.
ii – coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 08 e ½ (oito e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 20 de junho de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 816210
Portaria Nº 460 de 20 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 2022/764386, de 
20/06/2022, que trata sobre autorização de deslocamento e concessão de diárias.
rESolVE:
i – aUToriZar aos servidores abaixo relacionados, a viajarem a cidade de 
São Paulo/SP, no período de 21/06/2022 a 25/06/2022, a fim de participarem 
da 37º congresso Brasileiro de Treinamento e desenvolvimento - cBTd:

serVidores MatrÍcULa FUNÇÃo LotaÇÃo

cynthia Simões Pereira 57174880/1 Técnico de administração e 
finanças

coordenadoria de desenvol-
vimento de Pessoas

david Willian calandrine Mendes 57216888/1 assistente administrativo coordenadoria de desenvol-
vimento de Pessoas

Washingthon Napoleão Eufrázio 5935780/2 Técnico de administração e 
finanças

coordenadoria de desenvol-
vimento de Pessoas

ii – coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 04 e ½ (quatro e meia) 
diárias aos servidores acima citados, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 20 de junho de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 816207

.

.

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

errata
.

errata da Portaria 121 de Junho de 2022, publicada no doe Nº 35.012 
de 20 de Junho de 2022 – concessão diárias. Protocolo nº 815156
onde se lê: Portaria 121 de Junho de 2022 e cPf: 671.125.102-44
Leia-se: Portaria 121 de 14 Junho de 2022 e cPf: 004.530.842-00
EliSaNGEla Mara da SilVa JorGE
diretora Geral interina.

Protocolo: 816114

diÁria
.

extrato da Portaria Nº 122 de 20 Junho de 2022.
Processo: 2022/729948
fundamentação legal: lei nº 5.810/94/rJU, art. 145.
objetivo: participar do Vii fórum Nacional das Transferências da União.
Servidor: EliSÂNGEla Mara da SilVa JorGE, matrícula n° 57218659/3, 
cPf: 613.853.362-34, diretora Geral interina / 3 e ½ (três e meia) diárias.
Período 27/06 a 30/06/2022
origem: Belém
destino: Brasília-df

Protocolo: 816107



36  diário oficial Nº 35.014 Terça-feira, 21 DE JUNHO DE 2022

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

GaBiNete do secretÁrio
Portaria Nº 369 de 13 de JUNHo de 2022
coNcEdEr à servidora MarilUcia dE alMEida E SilVa dE oliVEira, id 
func nº 3249310/2, assistente administrativo, lotada na diretoria de ar-
recadação e informações fazendárias, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, 
no período de 04/07/2022 a 02/08/2022, correspondentes ao triênio de 
01/07/1996 a 30/06/1999.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 381 de 15 de JUNHo de 2022
coNcEdEr à servidora liria KEdiNa cUiMar dE SoUZa E MoraES, id 
func nº 5279976/1, auditor fiscal de receitas Estaduais/Presidente do 
Tarf, lotada no Tribunal administrativo de recursos fazendários, 30 (trin-
ta) dias de licença Prêmio, no período de 04/07/2022 a 02/08/2022, cor-
respondentes ao triênio de 13/04/2013 a 12/04/2016.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 380 de 15 de JUNHo de 2022
coNcEdEr ao servidor lUiZ carloS dE SoUZa QUEiroZ, id func nº 
3251462/3, assistente administrativo, lotado na cEraT de Belém, 30 (trin-
ta) dias de licença Prêmio, no período de 04/07/2022 a 02/08/2022, cor-
respondentes ao triênio de 12/06/2013 a 11/06/2016.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 378 de 15 de JUNHo de 20278
coNcEdEr à servidora PriScila Maria PaSSoS da foNSEca, id func nº 
123242/1, Técnico em Gestão Pública/chefe do serviço de comunicação, 
lotada na Escola fazendária, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período 
de 04/07/2022 a 02/08/2022, correspondentes ao triênio de 15/03/2009 
a 14/03/2012.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 377 de 15 de JUNHo de 2022
coNcEdEr à servidora rUTilENE dE faTiMa Garcia cUNHa, id func nº 
3249603/2, fiscal de receitas Estaduais, lotada na célula de Planejamen-
to, Monitoramento e Estudos Técnicos de fiscalização/dfi, 30 (trinta) dias 
de licença Prêmio, no período de 06/07/2022 a 04/08/2022, correspon-
dentes ao triênio de 12/07/2015 a 11/07/2018.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 379 de 15 de JUNHo de 2022
coNcEdEr à servidora floriPES Maria Garcia, id func nº 5707030/1, 
Serviços Prestados, lotada na cEcoMT de araguaia, 30 (trinta) dias de 
licença Prêmio, no período de 01/07/2022 a 30/07/2022, correspondentes 
ao triênio de 01/02/2010 a 31/01/2013.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 382 de 15 de JUNHo de 2022
coNcEdEr à servidora iNES Socorro rodriGUES MacHado MiraNda, 
id func nº 2007525/2, Técnico, lotada na diretoria de fiscalização, 30 
(trinta) dias de licença Prêmio, no período de 01/07/2022 a 30/07/2022, 
correspondentes ao triênio de 23/06/2009 a 22/06/2012.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
Portaria Nº 383 de 15 de JUNHo de 2022
coNcEdEr ao servidor lUciaNo lUiS PiNHEiro SoarES, id func nº 
5074231/2, coordenador fazendário, lotado na Unidade de controle in-
terno, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 01/07/2022 a 
30/07/2022, correspondentes ao triênio de 28/05/2016 a 27/05/2019.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
dirEToria dE adMiNiSTraÇÃo
Portaria Nº 1182 de 08 de JUNHo de 2022
iNTErroMPEr, 25 (vinte e cinco) dias, a contar de 06/06/2022, do 
gozo das férias do servidor raiMUNdo MaXiMo PiNHEiro JUNior, 
assistente administrativo, id func nº 3251144/1, lotado na cEraT de 
Santarém, concedidas pela PorTaria Nº 828 de 04/05/2022, publicada 
no doE nº 34.957 de 04/05/2022, referente ao exercício de 15/05/2020 a 
14/05/2021, as quais ficam autorizadas para serem usufruídas no período 
de 11/07/2022 a 04/08/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1192 de 10 de JUNHo de 2022
i - coNcEdEr, 10 (dez) dias de férias, referente ao 1° período, ao servidor 
Nilo SErGio GUiMaraES fErrEira, id func nº 5599482/1, analista de 
Sistemas, lotado na diretoria de Tecnologia da informação, para serem 
usufruídas no período de 29/06/2022 a 08/07/2022, referentes ao exercí-
cio de 05/02/2021 a 04/02/2022.
ii - iNforMar que os 20 (vinte) dias restantes, serão usufruídos em pe-
ríodo oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Portaria Nº 1205 de 13 de JUNHo de 2022
iNTErroMPEr, 29 (vinte e nove) dias, a contar de 02/06/2022, do gozo das 
férias da servidora aNa lUcia SilVa dE oliVEira, auxiliar administrativo, 
id func nº 3245799/1, lotada na cEcoMT de araguaia, concedidas 
pela PorTaria Nº 828 de 04/05/2022, publicada no doE nº 34.957 de 
04/05/2022, referente ao exercício de 01/06/2021 a 31/05/2021, as quais 
ficam autorizadas para serem usufruídas no período de 01/08/2022 a 
29/08/2022.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1207 de 13 de JUNHo de 2022
dESiGNar a servidora roSEli Maria KEMPfEr PaNToJa, id func nº 
2005816/2, datilografo/Gerente fazendário, em substituição a servidora 
TaNia GoMES PErEira BraGa, id func nº 5156483/1, coordenador fa-
zendário, no período de 04/07/2022 a 02/08/2022, por motivo de férias.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1206 de 13 de JUNHo de 2022
aUToriZar, 29 (vinte e nove) dias de gozo de férias ao servidor 
WalciMar EraSTo araUJo dE oliVEira, id func nº 3778/1, assistente 
administrativo, lotado na cEcoMT de carajás, para serem usufruídas no 
período de 18/07/2022 a 15/08/2022, em virtude da interrupção das férias 
referente ao exercício de 06/06/2019 a 05/06/2020, pela PorTaria Nº 
884 de 17/07/2020, publicada no doE n° 34.291 de 24/07/2020.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 816061
Portaria Nº 384 de 15 de JUNHo de 2022
cEdEr, a servidora MaRCIA CRISTINA SANTANA COSTA, Identificação 
funcional nº 5208688/1, ocupante do cargo de assistente fazendário, lo-
tado na célula de Gestão de Pessoas para a Secretaria de Estado de Plane-
jamento e administração, pelo prazo de 04 (quatro) anos, pelo período de 
08/06/2022 a 07/06/2026, com ônus para o órgão cessionário.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda
* republicado por ter saído com incorreções na portaria doe n° 
35.012 data de 20.06.2022

Protocolo: 816095

aViso de LicitaÇÃo
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado da FaZeNda

aViso de LicitaÇÃo.
PreGÃo eLetroNico Nº 009/2022.

a SEfa, através de seu Pregoeiro, comunica que fará realizar licitação na mo-
dalidade PrEGÃo ElETroNico - tipo menor preço por item, conforme abaixo:
Objeto: Aquisição de 10 (dez) Microfones sem fio de mão com receptor, a 
fim de atender as demandas das Unidades Fazendárias desta Secretaria de 
Estado da Fazenda do Pará - SEFA/PA, de acordo com as especificações e 
quantidades constantes no Termo de referência.
daTa da aBErTUra: 01/07/2022 - as 10h00min HoraS.
local: https://www.comprasnet.gov.br /
o Edital encontra-se acessível nos sites: http://www.sefa.pa.gov.br (link 
licitações) e http://www.compraspara.pa.gov.br. Na impossibilidade de ob-
tenção por esses meios, estará disponível na célula de licitações e con-
tratos/cGlc, na avenida Visconde de Souza franco nº 110, Bairro reduto, 
cEP. 66.053-000 - Belém/Pa (1º andar, corredor c – sala 02, fone: (91) 
3323-5309/4358), no horário de 09h00min as 15h00min, em dias úteis.
ramon Galhardo de araújo
Pregoeiro
cGlc/dad/SEfa

Protocolo: 815749

diÁria
.

o diretor de adMiNistraÇÃo da secretaria de estado da 
FaZeNda, no uso de suas atribuições e, considerando o disposto no art.1, 
inciso III, alínea “f” da Portaria Sefa no 451, de 13 de fevereiro de 2019,pu-
blicada no Diário Oficial do Estado no 33.804 de 14 de Fevereiro de 2019.
anidio Moutinho da conceição
diretor  de administração
Portaria Nº 1230 de 15 de junho de 2022 autorizar 5 e 1/2  diárias 
à servidora GrEicYEllE VilaS BoaS fErNaNdES, nº 0591489101, 
fiScal-a, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS.dE 
PorToS E aEroPorToS, objetivo de realizar visita técnica, no período de 
26.06.2022 à 01.07.2022, no trecho Belém - Santarém  - Belém.
PorTaria Nº 1231 de 15 de junho de 2022 autorizar 5 e 1/2  diárias ao 
servidor  GEorGE TaVarES doS SaNToS, nº 0557005001, aUdiTor-c, 
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS.dE PorToS E 
aEroPorToS, objetivo de realizar visita técnica e tratar assunto referente 
à unidade de fiscalização de Santarém, no período de 26.06.2022 à 
01.07.2022, no trecho Belém - Santarém - Belém.
Portaria Nº 1232 de 15 de junho de 2022 autorizar 4 e 1/2  diárias 
ao servidor ciro rESENdE lEiTE, nº 0591478201, fiScal -a, coord. 
EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS.dE PorToS E aEroPorToS, 
objetivo de realizar visita técnica e tratar de assuntos referente a unidade  
de fiscalização de Santarém, no período de 26.06.2022  à  30.06.2022, no 
trecho Belém - Santarém - Belém.

Protocolo: 815808
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oUtras MatÉrias
.

Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat
Portaria n.º202201000729 de 20/06/2022 - 
Proc n.º 002022730004029/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: Joaquim Machado Neves – cPf: 032.669.152-91
Marca: fiaT/MoBi liKE 1.0 Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000731 de 20/06/2022 - 
Proc n.º 002022730004051/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: Paulo fernando ferreira Gonçalves – cPf: 147.907.932-49
Marca: cHEV/oNiX PlUS 10TMT lTZ Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000733 de 20/06/2022 - 
Proc n.º 002022730003934/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: Gilcley Silva dias – cPf: 655.306.752-04
Marca: ToYoTa/ccroSS GrS 2,0l aUToMáTico Tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204003214, de 20/06/2022 - 
Proc n.º 2022730004025/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: cassandra rosa Bandeira romeiro – cPf: 430.112.762-34
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE 1.6l af5/Pas/automovel/9BWdl45U7KT108411
Portaria n.º202204003216, de 20/06/2022 - 
Proc n.º 2022730004024/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: Simeao correa de Souza – cPf: 023.776.402-49
Marca/Tipo/chassi
VW/T croSS TSi ad/Pas/automovel/9BWBH6Bf6l4009858
Portaria n.º202204003218, de 20/06/2022 - 
Proc n.º 2022730004022/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: Walmir dos Santos Magalhães – cPf: 136.514.472-00
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69V0JG163778
Portaria n.º202204003220, de 20/06/2022 - 
Proc n.º 2022730004021/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: Bruno da Silva ferreira – cPf: 018.954.622-07
Marca/Tipo/chassi
HYUNdai/HB20 1.0M coMfor/Pas/automovel/9BHBG51caHP658976
Portaria n.º202204003222, de 20/06/2022 - 
Proc n.º 2022730004020/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 luiz araujo de resende – cPf: 092.474.672-68
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd XS 15 MT/Pas/automovel/9BrB29BT3J2168406
Portaria n.º202204003224, de 20/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003632/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Kleberson Gama Borges – cPf: 658.034.002-97
Marca/Tipo/chassi
VW/Polo Mca/Pas/automovel/9BWaG5BZ7NP013700
Portaria n.º202204003226, de 20/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003844/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: romildo Pinheiro Baia – cPf: 561.393.902-06
Marca/Tipo/chassi
rENaUlT/KWid ZEN 10MT/Pas/automovel/93YrBB009KJ530560
Portaria n.º202204003228, de 20/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003888/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: Mauro Guimaraes Barbosa – cPf: 179.990.222-68
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 10MT JoYE/Pas/automovel/9BGKl69U0KG407038
Portaria n.º202204003230, de 20/06/2022 - 
Proc n.º 2022730004001/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: William Martins dantas – cPf: 062.337.402-15
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.4 lT/Pas/automovel/9BGJB69V0HB210626

Portaria n.º202204003232, de 20/06/2022 - 
Proc n.º 2022730004046/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 Gonzaga do Nascimento – cPf: 145.315.503-15
Marca/Tipo/chassi
fiaT/MoBi liKE/Pas/automovel/9Bd341a5XJY471881
Portaria n.º202204003234, de 20/06/2022 - 
Proc n.º 2022730004048/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 Tadeu ramos Santos – cPf: 060.879.142-34
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TMT lT1/Pas/automovel/9BGEB69H0lG240777
Portaria n.º202204003236, de 20/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003943/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: roberto leal farias – cPf: 658.977.812-49
Marca/Tipo/chassi
VW/T croSS TSi/Pas/automovel/9BWBH6Bf0N4062168
Portaria n.º202204003238, de 20/06/2022 - 
Proc n.º 42022730002567/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: Wilmar Quirino oliveira – cPf: 194.380.953-49
Marca/Tipo/chassi
ford/fiESTa SEdaN flEX/Pas/automovel/9BfZf54a2d8382163
Portaria n.º202204003240, de 20/06/2022 - 
Proc n.º 42022730002714/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 Nascimento da Silva filho – cPf: 791.347.002-00
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.4 lT/Pas/automovel/9BGJB69X0EB109274
Portaria n.º202204003242, de 20/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003991/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 alberto favacho – cPf: 047.545.812-53
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/oNiX 10MT JoYE/Pas/automovel/9BGKl48U0JB252487
Portaria n.º202204003244, de 20/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003944/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: Marcelo Paiva dos reis – cPf: 676.707.332-68
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.4 lTZ/Pas/automovel/9BGJc69V0JB258809
Portaria n.º202204003246, de 20/06/2022 - 
Proc n.º 42022730002555/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: caetano Stochi – cPf: 201.389.541-00
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX 10MT lT1/Pas/automovel/9BGEB48a0MG103876
Portaria n.º202204003248, de 20/06/2022 - 
Proc n.º 42022730002635/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: Timoteo coronel – cPf: 365.685.541-20
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4aT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69V0JG164145
Portaria n.º202204003250, de 20/06/2022 - 
Proc n.º 42022730002716/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: Josias alves de oliveira – cPf: 050.992.342-91
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713HK3372058
Portaria n.º202204003252, de 20/06/2022 - 
Proc n.º 42022730002718/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: cleidson Nascimento da Silva – cPf: 606.896.412-49
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd197132f3196368
Portaria n.º202204003254, de 20/06/2022 - 
Proc n.º 42022730002708/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 Emilio Sampaio – cPf: 176.164.923-04
Marca/Tipo/chassi
fiaT/WEEKENd TrEKKiNG/Pas/automovel/9Bd374154f5062705
Portaria n.º202204003256, de 20/06/2022 - 
Proc n.º 42022730002720/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 ferreira do carmo – cPf: 231.914.732-20
Marca/Tipo/chassi
VW/Gol 1.0 GiV/Pas/automovel/9BWaa05W29P134193
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Portaria n.º202204003258, de 20/06/2022 - 
Proc n.º 42022730002717/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: francine Pereira de lima – cPf: 414.614.792-15
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TMT lTZ/Pas/automovel/9BGEN69H0lG243319
Portaria n.º202204003260, de 20/06/2022 - 
Proc n.º 42022730002711/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: antônio carlos Braga Santos – cPf: 374.842.817-00
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713HK3363412
Portaria n.º202204003262, de 20/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003893/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: osmarino costa Melo – cPf: 439.472.392-20
Marca/Tipo/chassi
fiaT/WEEKENd aTTracTiVE/Pas/automovel/9Bd37412UG5081887
Portaria n.º202204003264, de 20/06/2022 - 
Proc n.º 122022730000723/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: Evandro duarte Neto – cPf: 256.339.022-20
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713HM3389574
Portaria n.º202204003266, de 20/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003999/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 Silva e Silva – cPf: 608.579.602-10
Marca/Tipo/chassi
HoNda/ciTY lX flEX/Pas/automovel/93HGM2620dZ131926
Portaria n.º202204003268, de 20/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003983/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: Maria de fatima correa Piedade – cPf: 568.606.682-53
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE 1.6l MB5/Pas/automovel/9BWdB45UXKT112200
Portaria n.º202204003270, de 20/06/2022 - 
Proc n.º 122022730000720/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 carlos lopes da Silva – cPf: 061.496.262-53
Marca/Tipo/chassi
fiaT/WEEKENd aTTracTiVE/Pas/automovel/9Bd37412fl5107761
Portaria n.º202204003272, de 20/06/2022 - 
Proc n.º 102022730001351/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: rosemeire Moura Teixeira – cPf: 808.321.212-15
Marca/Tipo/chassi
VW/VirTUS Mf/Pas/automovel/9BWdl5BZ4NP014876
Portaria n.º202204003274, de 20/06/2022 - 
Proc n.º 102022730001418/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: Emilio agnaldo Soler – cPf: 269.640.402-00
Marca/Tipo/chassi
VW/VirTUS Mf/Pas/automovel/9BWdl5BZ5KP575695
Portaria n.º202204003276, de 20/06/2022 - 
Proc n.º 32022730002051/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: loide lima chagas – cPf: 435.603.263-20
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 18l MT PrEMiEr/Pas/automovel/9BGJP7520MB117727
Portaria n.º202204003278, de 20/06/2022 - 
Proc n.º 42022730002722/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 ildo dos Santos – cPf: 387.519.092-00
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TaT Pr2/Pas/automovel/9BGEY69H0lG254730
Portaria n.º202204003280, de 20/06/2022 - 
Proc n.º 42022730002715/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: conceiçao de oliveira Pinto – cPf: 357.504.562-34
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd19713HK3373209
Portaria n.º202204003282, de 20/06/2022 - 
Proc n.º 22022730001439/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: Mauricio Eduardo de albuquerque Pereira – cPf: 002.796.032-31
Marca/Tipo/chassi
VW/Polo Mf/Pas/automovel/9BWal5BZ3KP598007

Portaria n.º202204003284, de 20/06/2022 - 
Proc n.º 42022730002712/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Jose Marinho ferreira – cPf: 402.890.792-68
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/YariS Sa PlS15cNT/Pas/automovel/9BrBc9f33N8155309
Portaria n.º202204003286, de 20/06/2022 - 
Proc n.º 42022730002709/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: flaviano de lima Gomes – cPf: 050.869.572-49
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracT 1.0/Pas/automovel/9Bd19713Nl3380545
Portaria n.º202204003288, de 20/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003981/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 otavio oliveira Vale – cPf: 118.651.642-91
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd XlS/Pas/automovel/9BrB29BT8E2056626
Portaria n.º202204003290, de 20/06/2022 - 
Proc n.º 42022730002544/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 Edson Soares ferreira – cPf: 012.665.642-84
Marca/Tipo/chassi
VW/VirTUS af/Pas/automovel/9BWdl5BZ3KP520324
Portaria n.º202204003292, de 20/06/2022 - 
Proc n.º 2022730003487/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: ivanildo de oliveira Braz – cPf: 626.236.302-59
Marca/Tipo/chassi
NiSSaN/KicKS acTiVE cVT/Pas/automovel/94dfcaP15NB107719
Portaria n.º202204003294, de 20/06/2022 - 
Proc n.º 2022730004026/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: ivan Tavares damasceno – cPf: 167.266.502-72
Marca/Tipo/chassi
VW/foX coNNEcT MB/Pas/automovel/9BWaB45ZXl4006694
Portaria n.º202204003296, de 20/06/2022 - 
Proc n.º 2022730004031/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: João Paulo da Silva rabelo – cPf: 767.241.152-72
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd XPlUS aT/Pas/automovel/9BrB29BT0K2221838
Portaria n.º202204003299, de 20/06/2022 - 
Proc n.º 2022730004044/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: Messias dos Santos cavalcante – cPf: 299.843.192-53
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/YariS Sa XS15/Pas/automovel/9BrBc3f33P8192263

Portarias de reVoGaÇÃo de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204003298, de 20/06/2022 - 
Proc n.º 0020227300039801/seFa
Motivo: revogar a concessão da isenção do iPVa ao veículo de 01/01/2020 
a 31/12/2020
Base legal: art. 1º, § 1º, iV c/c §§ 5º e 6º da lei nº 6.017/96 revogação 
decorrente de transferência de propriedade em veículo beneficiado pela 
isenção de ipva, placa ote6i82
interessado: aline christinny Tavares oliveira – cPf: 008.308.412-61
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd197132d3069467

Protocolo: 815940

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo
diÁrio oFiciaL Nº 34.878  dia: 02.03.2022
ProtocoLo Nº 766233
errata
contrato Nº: 152/2021
Objeto: Contratação de Entidade sem fins lucrativos para recrutamento, 
seleção, contratação, capacitação, acompanhamento e disponibilização 
de jovens aprendizes ao Banpará, em atendimento à lei do aprendiz nº 
10.097/2000 e em conformidade com as condições estabelecidas no de-
creto nº 9.579/2018, nas Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego nº 
723/2012, 11.005/2013, 634/2018 e nas legislações subsidiárias, confor-
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me especificações, quantidades, exigências e condições estabelecidas no 
Termo de referência e seus anexos.
Valor Total estimado de até: onde se lê: r$-2.417.817,60 (dois milhões, 
quatrocentos e dezessete mil, oitocentos e dezessete reais e sessenta cen-
tavos) leia-se: r$-1.741.819,20 (Um milhão, setecentos e quarenta e um 
mil, oitocentos e dezenove reais e vinte centavos)
data de assinatura: 25.02.2022
Vigência: 25.02.2022 a 24.02.2024
fundamento legal: art. 29, inciso VX da lei nº 13.303/16 .
contratado: rEdE NacioNal dE aPrENdiZaGEM, ProMoÇÃo Social E 
iNTEGraÇÃo - rENaPSi
Endereço: Q ScS, Quadra 6, Bloco a, lote 157, S 601 - asa Sul
cEP: 70302-912  Brasília/df
diretor responsável: Paulo roberto arévalo Barros filho
ordenador responsável:  ruth Pimentel Mello – diretora Presidente

Protocolo: 815909

coNtrato
.

inexigibilidade Nº 019/2022
data da inexigibilidade: 15.06.2022
contrato Nº: 063/2022
Prazo: 06 (seis) meses
objeto do contrato: o objeto do presente contrato é a transferência de 
recursos, por parte do patrocinador, a título de patrocínio, destinados a 
veiculação da marca do Banpará, sob título de Marketing institucional, em 
espaço de mídia nos estádios, nos sites e uniformes dos jogadores dos clu-
bes que irão representar o Estado do Pará no “caMPEoNaTo BraSilEiro 
DE FUTEBOL SÉRIE D - 2022”, considerando o interesse em divulgar, forta-
lecer, agregar, incrementar, gerar reconhecimento e/ou ampliar benefícios 
ligados à marca, bem como, aos produtos e serviços, em atitude negocial, 
visando ao aumento do volume de negócios.
Valor Total: r$-500.000,00 (quinhentos mil reais)
data de assinatura do contrato: 15.06.2022
Vigência do contrato: 15.06.2022 a 14.12.2022
fundamento legal: art. 30, caput da lei nº 13.303/2016 c/c art. 9º, item 
3, §1º, “c” do RLC/Banpará.
contratado: fEdEraÇÃo ParaENSE dE fUTEBol – fPf
Endereço: rua Paes de Souza,424 – Guamá.
cEP: 68.075-030 Belém/Pa
ordenador responsável:  ruth Pimentel Mello – diretora Presidente.

Protocolo: 816097

coNVÊNio
.

convênio nº: 001/2022
Partes: Banco do Estado do Pará S. A., instituição financeira, com sede 
em Belém/Pa, na avenida Presidente Vargas, nº 251, Bairro: centro, cEP: 
66.010-000, inscrita no cNPJ: 04.913.711/0001-08, e associação colorindo 
a Vida, instituição sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ: 09.112.341/0001-
23, com sede na rua Mariano nº 123, Bairro: castanheira, Belém/Pa.
objeto: colaboração do Banpará com a campanha Mc dia feliz, através 
da divulgação e venda antecipada de tíquetes de sanduíches Big Mac aos 
funcionários e clientes do Banpará.
Valor: r$-0,00
data da assinatura: 20.06.2022
Vigência: 20.06.2022 a 27.08.2022
foro: Belém
ordenador responsável:  ruth Pimentel Mello – diretora Presidente.

Protocolo: 816094

.

.

oUtras MatÉrias
.

concurso Público 2018
edital de convocação nº 179/2022
convocamos os candidatos, abaixo relacionados, para comparecerem ao 
BaNPará, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar desta divulgação, para 
tratar de assunto referente à contratação, para o cargo especificado abaixo:
carGo: Técnico Bancário Nível Médio
PoLo ii

Nome colocação agência Banpará (Local de apresentação 
de documentos)

adJaNE fraNcEliNo do NaSciMENTo 103° rua cearense, nº 195 – centro – Salvaterra/Pa

PoLo iii

Nome colocação agência Banpará (Local de apresentação 
de documentos)

MarTa lUciaNa daS cHaGaS MoNTEiro 140° av. Pte. Vargas, 251 – 2° andar - Belém/Pa

Tilia adair da coSTa PErEira 141° rua intendente floriano, nº 2501 - SUdaM 
i – altamira/Pa

PoLo iV

Nome colocação agência Banpará (Local de apresentação 
de documentos)

WilliaN caValcaNTE BaTiSTa 107° av. José Bonifácio, nº 1202 – centro – São 
Geraldo do araguaia/Pa

EVEraldo doS SaNToS raiol 108° rua Major olímpio, nº 366 – centro – Viseu/Pa

PoLo V

Nome colocação agência Banpará (Local de apresentação 
de documentos)

ViNiciUS frEiTaS dill 105° av. curua Una, nº 620 – Santíssimo – San-
tarém/Pa

iGor alMEida dE fariaS 106° rua intendente floriano, nº 2501 - SUdaM 
i – altamira/Pa

ricardo MoraES PaMPloNa 107° rua São Benedito, nº 1035 - centro – al-
meirim/Pa

cElSo riBEiro dE caMarGo 108° av. dr Hugo de Mendonça, nº 852 – centro – 
itaituba/Pa

obs.: o não comparecimento dos candidatos, no prazo acima estabelecido, 
será considerado como desistência.
Belém, 21 de junho de 2022.

Protocolo: 816048
credeNciaMeNto Nº 001/2022
resULtado FiNaL de recUrso e HoMoLoGaÇÃo sUPerior
o BaNPará S.a, por sua pregoeira e Homologação Superior, julgou Pro-
cEdENTE o recurso interposto pela empresa ViEira BriTo ENGENHaria 
E coNSTrUÇÃo lTda, reformando a decisão anterior de inabilitação dessa 
Empresa e mantendo a decisão anterior de habilitação das Empresas con-
forme abaixo:

eMPresas credeNciadas

cNPJ eMPresa

27.325.594/0001-67 HaBiTar ENGENHaria lTda

17.394.892/0001-55 aGNUS SErViÇoS dE ENGENHaria EirEli

33.103.439/0001-07 EllioN ENGENHaria lTda

14.759.333/0001-03 rEdENTor ENGENHaria lTda

43.079.446/0001-66 MaSTEr ENGENHaria E PEriciaS lTda

17.949.497/0001-91 TolEdo E lEal SErViÇoS lTda

33.172.011/0001-08 r B coNSTrUÇÕES, coNSUlToria E aValiaÇÕES EirEli

25.100.889/0001-00 JoilSoN dE oliVEira SilVa SErViÇoS dE ENGENHaria

22.199.016/0001-08 ViEira BriTo ENGENHaria E coNSTrUÇÃo lTda

eMPresas NÃo credeNciadas

cNPJ eMPresa

04.656.777/0001-60 a3 ENGENHaria lTda

39.277.036/0001-52 TaVarES BarBoSa ENGENHaria SociEdadE UNiPESSoal lTda

alessandra Brito freire
Pregoeira

Protocolo: 815619

.

.

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

Portaria
.

Portaria N° 527, de 15 de JUNHo de 2022.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais e,
coNSidEraNdo a manifestação jurídica constante nos autos nº 
2019/584160, que indica a necessidade de instauração de Processo ad-
ministrativo de inexecução contratual, com o escopo de apurar possível 
responsabilização, imputada, em tese, à empresa PrÓ SaÚdE diSTriBUi-
dora dE MEdicaMENToS - EirEli, em virtude de entrega parcial do ob-
jeto da arP nº 46/SESPa/2019;
coNSidEraNdo os termos da PorTaria Nº 604, de 04/09/2020, publicada 
no doE nº 34.338, de 09/09/2020;
r E S o l V E:
i - instaurar o competente Procedimento administrativo, na forma do art. 
87 da lei federal n.º 666/93 e art. 5º, inciso iV da cf/88, com comis-
são composta pelas servidoras: Venise dos Santos alves, matrícula n.º 
5637716/2, Márcia cristina Santos corrêa, matrícula nº 54194574/1 e Ná-
dia cristina lima Silva, matrícula nº 57194072/1, para sob a presidência 
da primeira, apurar a responsabilidade em tese e, se for o caso, definir 
penalidade, em desfavor da empresa Pró Saúde distribuidora de Medica-
mentos - EirEli.;
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ii – a comissão deverá garantir à referida Empresa os direitos à ampla 
defesa e ao contraditório, e concluir os trabalhos com apresentação do re-
latório final no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir 
da data da publicação oficial, prorrogável por igual período, desde que por 
motivo fundamentado.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
Em 15 de junho de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 816099
Portaria N° 525, de 15 de JUNHo de 2022.
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais e,
coNSidEraNdo a manifestação jurídica constante nos autos nº 
2018/424136, que indica a necessidade de instauração de Processo ad-
ministrativo de inexecução contratual, com o escopo de apurar possível 
responsabilização, imputada, em tese, à empresa d-HoSP diSTriBUido-
ra HoSPiTalar iMPorTaÇÃo E EXPorTaÇÃo lTda., em virtude de não 
entrega de medicamento;
coNSidEraNdo os termos da PorTaria Nº 604, de 04/09/2020, publicada 
no doE nº 34.338, de 09/09/2020;
r E S o l V E:
i - instaurar o competente Procedimento administrativo, na forma do art. 
87 da lei federal n.º 666/93 e art. 5º, inciso iV da cf/88, com comis-
são composta pelas servidoras: Venise dos Santos alves, matrícula n.º 
5637716/2, Márcia cristina Santos corrêa, matrícula nº 54194574/1 e Ná-
dia cristina lima Silva, matrícula nº 57194072/1, para sob a presidência 
da primeira, apurar a responsabilidade em tese e, se for o caso, definir 
penalidade, em desfavor da empresa d-HoSP distribuidora Hospitalar im-
portação e Exportação ltda.;
ii – a comissão deverá garantir à referida Empresa os direitos à ampla 
defesa e ao contraditório, e concluir os trabalhos com apresentação do re-
latório final no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir 
da data da publicação oficial, prorrogável por igual período, desde que por 
motivo fundamentado.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
Em 15 de junho de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública.

Protocolo: 816096
Portaria N° 0506 de 15 de JUNHo de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, 
publicado no doE N° 28.508/18.07.1997, bem como o teor do Processo 
administrativo Eletrônico n° 2020/188086.
coNSidEraNdo o art. 34-a do decreto Estadual nº 1.338 de 31.07.2015, 
em observância ao art. 32 a 34 da lei nº. 5.810/94, que dispõe sobre o 
cumprimento do estágio probatório de servidor público civil, ocupante de 
cargo de provimento efetivo,
E CONSIDERANDO ainda, o parecer conclusivo final apresentado pela 
comissão Especial de avaliação de desempenho – cESad/Nc, instituída 
pela PorTaria Nº 441 de 06.05.2016.
rESolVE:
HoMoloGar, a avaliação de desempenho do Estágio Probatório do (a) ser-
vidor (a) relacionado (a) abaixo, considerando-o (a) apto (a) para exercer o 
cargo, com o conceito obtido de acordo com o seu respectivo processo.

MatrÍcULa NoMe carGo LotaÇÃo coNceito

5839734/10 EUdÉZia criSTiNa do laGo MarTiNS adMiNiSTrador NÚclEo dE iNfor-
MaÇÃo EM SaÚdE EXcElENTE

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
15.06.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.

Protocolo: 816090
Portaria coLetiVa N° 0757 de 15 de JUNHo de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30.605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/313516.
rESolVE:
REMOVER, para fins de regularização funcional, os servidores relacionados 
abaixo, da diViSÃo dE SErViÇoS GEraiS.

MatrÍcULa NoMe carGo Para (NoVa LotaÇÃo)

54191218/1 BrUNo roGÉrio MoUra doS 
SaNToS

aGENTE adMiNiS-
TraTiVo diViSÃo dE coMPraS E PaTriMÔNio

116033/1 riValdo alcÂNTara loBaTo aGENTE dE PorTaria diViSÃo dE alMoXarifado

Portaria coLetiVa N° 0758 de 15 de JUNHo de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30.605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/720374.
rESolVE:
LOTAR, para fins de regularização funcional, os servidores relacionados 
abaixo, na diViSÃo dE ViGilÂNcia a SaÚdE, com atuação no Núcleo de 
informação em Vigilância em Saúde - NiVS/dVS/SESPa.

MatrÍcULa NoMe carGo

5924864/4 alciNES da SilVa SoUSa JÚNior aNaliSTa dE SiSTEMaS

5936007/2 daVid SiQUEira SaNToS aNaliSTa dE SiSTEMaS

5966040/1 JoÃo PaUlo PErdiGÃo MoraES aNaliSTa dE SiSTEMaS

Portaria N° 0759 de 15 de JUNHo de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/736960.
rESolVE:
LOTAR, para fins de regularização funcional, a servidora MÔNICA GIUSTI 
rENdEiro, matrícula n° 5956301/1, cargo coMiSSioNado, na SEÇÃo dE 
TraNSPorTES.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE, EM 15.06.2022.
KEllY dE cáSSia PEiXoTo dE oliVEira SilVEira
dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE – SESPa

Protocolo: 816086
Portaria N° 504 de 15 de JUNHo de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, 
publicado no doE N° 28.508/18.07.1997 e,
coNSidEraNdo o teor do Processo nº 2022/747519.
r E S o l V E:
rEVoGar, a contar de 20.06.2022, os efeitos da PorTaria Nº 754 de 
10/09/2021, publicada no doE nº 34.697 de 14/09/2021, que cedeu à 
fUNdaÇÃo PÚBlica ESTadUal HoSPiTal dE clÍNicaS GaSPar ViaNNa, 
o servidor aNdrÉ lUiZ SaNToS rodriGUES, matrícula nº 57176089/2, 
cargo MÉdico, lotado na dirEToria oPEracioNal.
PorTaria colETiVa N° 505 dE 15 dE JUNHo dE 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, 
publicado no doE N° 28.508/18.07.1997,
coNSidEraNdo o teor do processo nº 2022/747561.
r E S o l V E:
rEVoGar, a contar de 20.06.2022, os efeitos na Portaria coletiva nº 622 
de 10/09/2020, publicada no doE nº 34.344 de 15/09/2020, que prorro-
gou a cessão à fUNdaÇÃo PÚBlica ESTadUal HoSPiTal dE clÍNicaS 
“GASPAR VIANNA” dos servidores, conforme relação abaixo.

Nº Matrícula Vinculo Nome cargo Lotação

1 54192333 1 carMEN roSilENE liMa da 
SilVa

aGENTE dE arTES 
PraTicaS

HoSPiTal rEGioNal - aBElar-
do SaNToS

2 57192583 1 dJalMa SaNToS dE SoUZa aGENTE adMiNiS-
TraTiVo

1/cENTro rEGioNal dE
SaUdE - BElEM

3 29884 1 raiMUNda lUcia roSa 
riBEiro

aGENTE dE 
PorTaria -

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 15.06.2022.
roMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 816159
Portaria Nº 039, de 20 de Junho de 2022.
a diretora do 11.º centro regional de Saúde, usando de suas atribuições 
que lhe são conferidas através da PorTaria Nº 1.650– ccG, de 05 de 
agosto de 2020, publicada no d.o.E. nº 34.302, de 06/08/2020, e
coNSidEraNdo o Processo n.º 2017/545667, referente a Processo ad-
ministrativo disciplinar, instaurado por meio da Portaria n.º 021, de 
08/04/2022, publicada no d.o.E. n.º 34.929, de 11/04/2022, paraapurar 
em tese, prática de infração prevista no artigo 163, da lei Estadual n.º 
5.810/94, em desfavor da servidora M.S.G.B.
coNSidEraNdo a necessidade mais tempo para a comissão proceder à 
conclusão do processo.
r E S o l V E:
art. 1.º redesignar por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 23/05/2022, 
a comissão Permanente de Processo administrativo disciplinar – cPPa-
d/11.º crS/SESPa, até a conclusão dos trabalhos, constituída pelos ser-
vidores, Edevaldo da luz azevedo, matrícula nº 54190768/1, alex Santos 
da Silva, matrícula n° 57209582/2, e Weverton Gutembergue araújo lima, 
(secretário), matricula n.º 57209274/1, com a finalidade de atender di-
ligências e prosseguir nos trabalhos de apuração dos fatos descritos no 
processo nº 2017/545667.
art. 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
irlÂNdia da SilVa GalVÃo
diretora do 11.º centro regional de Saúde/SESPa

Protocolo: 815634
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adMissÃo de serVidor
.

Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/15º PSS/SESPa
ato: contrato nº423/2022(autorizo/PaE nº 87758/2021)
Nome do Servidor: railSoN cEZar corrEa fErrEira
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 03.06.2022/02.06.2023.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/15º PSS/SESPa
ato: contrato nº170/2022(autorizo/PaE nº 87758/2021)
Nome do Servidor: adriEllY MEliSa MoraES doS SaNToS
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 03.06.2022/02.06.2023.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/15º PSS/SESPa
ato: contrato nº171/2022(autorizo/PaE nº 87758/2021)
Nome do Servidor: MariNa HElENa cHaVES QUEiroZ
cargo do Servidor: odoNTolÓGo
Vigência: 03.06.2022/02.06.2023.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/15º PSS/SESPa
ato: contrato nº421/2022(autorizo/PaE nº 87758/2021)
Nome do Servidor: fláVia cÂNdido coSTa
cargo do Servidor: PSicÓloGo
Vigência: 03.06.2022/02.06.2023.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/15º PSS/SESPa
ato: contrato nº424/2022(autorizo/PaE nº 87758/2021)
Nome do Servidor: lidio dE aBrEU rocHa
cargo do Servidor: TEcNico dE ENfErMaGEM
Vigência: 03.06.2022/02.06.2023.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº420/2022(autorizo/PaE nº 87758/2021)
Nome do Servidor: JoSErrilZa PErEira MarQUES
cargo do Servidor: TEcNico dE ENfErMaGEM
Vigência: 03.06.2022/02.06.2023.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/15º PSS/SESPa
ato: contrato nº422/2022(autorizo/PaE nº 87758/2021)
Nome do Servidor: MicHElE lÚcio PirES
cargo do Servidor: odoNTÓloGo
Vigência: 03.06.2022/02.06.2023.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/16º PSS/SESPa
ato: contrato nº488/2022(autorizo/PaE nº 19964/2022)
Nome do Servidor: liZaNE dE NaZarE BacHa fiGUEirEdo liSBoa
cargo do Servidor: aSSiSTENTE Social
Vigência: 14.06.2022/13.06.2023.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº489/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: JoÃo dE aSSUNÇÃo Barra JÚNior
cargo do Servidor: adMiNiSTrador
Vigência: 20.06.2022/19.06.2023.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº491/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: BiaNca BraNdÃo alMEida
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 20.06.2022/19.06.2023.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº490/2022(autorizo/PaE nº 1094258/2021)
Nome do Servidor: WalBErT JEMiSoN PoMPEU da lUZ
cargo do Servidor: aGENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 15.06.2022/14.06.2023.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES
Órgão: secretaria de estado de saÚde PÚBLica
Modalidade de admissão: coNTraTo TEMPorário/14º PSS/SESPa
ato: contrato nº436/2022(autorizo/PaE nº 1482090/2021)
Nome do Servidor: ESdraS EdGar BaTiSTa PErEira
cargo do Servidor: MÉdico
Vigência: 13.06.2022/12.06.2023.
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES

Protocolo: 815532

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 719 de 20 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 Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo o que 
dispõe o Parágrafo único do art. 86 da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 
1994 e ainda a apresentação do Atestado Médico, firmado pelo médico 
devidamente inscrito no crM sob o nº 15489;
rESolVE:
coNcEdEr a servidora HElEM PaTricia coSTa MaToS, id. funcional nº 
5867690/2, ocupante do cargo de assistente Social, lo tada no centro de Saú-
de - São caetano de odivelas, 180 (cento e oitenta) dias de licença à materni-
dade, no período de 01 de junho de 2022 a 27 de novembro de 2022.
ii – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 01 de junho 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 20/06/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 720 de 20 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 Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo o que 
dispõe o Parágrafo único do art. 86 da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 
1994 e ainda a apresentação do Atestado Médico, firmado pelo médico 
devidamente inscrito no crM sob o nº 10611;
rESolVE:
coNcEdEr a servidora SaMEa raYol EloY, id. funcional nº 57194165 /1, 
ocupante do cargo de Terapeuta ocupacional, lo tada no centro de Saúde - 
Nova Marambaia/atenção Psicossocial, 180 (cento e oitenta) dias de licen-
ça à maternidade, no período de 07 de junho de 2022 a 03 de dezembro 
de 2022.
ii – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 07 de junho 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 20/06/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 815759

errata
.

errata ao 2º termo aditivo ao ted 07/2019 ( caetes/capanema) 
publicado no do 34.589 em 20/05/21- Protocolo 657827.
oNde se LÊ: “do oBJETo: 1- o presente 2º termo aditivo ao TEd 07/19, 
tem por objetivo a suplementação deste no valor de r$ 43.495.032,05 ( 
quarenta e três milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, trinta e dois 
reais e cinco centavos...”
Leia-se: “do oBJETo: 1- o presente 2º termo aditivo ao TEd 07/19, 
tem por objetivo a suplementação deste no valor de r$ 43.495.032,45 ( 
quarenta e três milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, trintra e dois 
reais e quarenta e cinco centavos..”

Protocolo: 815819

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 011/GecoM/sesPa/2022
Processo: 2021/1390117
oBJETo: aquisição do medicamento iloprosta 10mcg/ml solução inalatória
-ampola, por demanda judicial para atender a liminar em favor de T. a. S. f.
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
cNPJ: 05.054.929/0001-17
coNTraTado: BaYEr S.a.
cNPJ: 18.459.628/0097-67
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lEi fEdEral Nº 8.666/93, arT. 24, iNciSo iV
Valor: 28.890,00 (vinte e oito mil, oitocentos e noventa reais)
doTaÇÃo orÇaMENTária: 8288
ElEMENTo dE dESPESa: 3390-30 foNTE: 0149001381
Belém (Pa), 10 de Junho de 2022
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública do Pará

Protocolo: 815778

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo 011/GecoM/sesPa/2022
Nesta data, raTifico o Termo de dispensa de licitação n° 011/GEcoM/
SESPa/2022, com fundamento no art. 26 da lei federal 8.666/93, com 
suas posteriores modificações.
Belém (Pa), 10 de Junho de 2022
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública do Pará

Protocolo: 815782
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oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 718 de 20 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, publica-
da no doE nº.  28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo o casamento da 
servidora JUliaNa lEal fErrEira, que se deu na data de 28 de maio de 
2022 e especialmente o que dispõe o art. 72, inciso ii, da lei nº. 5810, de 
24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
i – autorizar o afastamento por motivo de casamento, da servidora JUliaNa 
lEal fErrEira, id. funcional nº 54191278/1, ocupante do cargo de agente 
de artes Praticas, lo tada na Unidade de reabilitação - demétrio Medrado, no 
período de 28 de maio de 2022 a 04 de junho de 2022, conforme certidão de 
casamento Matrícula n° 140178 01 55 2022 2 00012 065 0002265 35.
ii – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 28 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 20/06/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
Portaria Nº 721 de 20 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 Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e coNSidEraNdo o que 
dispõe o Parágrafo único do art. 91 da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 
1994, alterada pela lei n° 9.348, de 18 de novembro de 2021 e ainda a 
apresentação do registro civil de Nascimento 066050 01 55 2022 1 00301 
013 0129255 82.
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor daVid doS SaNToS PErEira, id. funcional nº 
5906487/1, ocupante do cargo de Técnico de radiologia, lo tado no Hospital 
regional - Tucuruí, 20 (vinte) dias de licença à Paternidade, no período de 
26 de abril de 2022 a 15 de maio de 2022.
ii – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 26 de abril 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 20/06/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 815763

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 398 de 20 de JUNHo de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) lENa do Socorro dE fariaS 
rocHa MiraNda matrícula 5125138-1 cargo de aSSiSTENTE Social com 
lotação no (a) cS Marco 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente 
ao triênio 13.06.2017 a 16.01.2022.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 14.07.2022 a 11.09.2022 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 20.06.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 816152
Portaria Nº. 397 de 20 de JUNHo de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
  coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) Maria dE JESUS afoNSo PErEi-
ra matrícula 5876648-1 cargo de TEcNico EM HiGiENE dENTal com lota-
ção no (a) UBS PEdrEira 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente 
ao triênio 28.10.2014 a 27.10.2017.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 01.07.2022 a 30. 08.2022 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 20.06.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 816128
Portaria Nº. 399 de 20 de JUNHo de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 dETErMiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) liaNE coElHo Garcia PESSoa 

matrícula 57205205-1 cargo de TEcNico dE ENfErMaGEM com lotação no 
(a) caPS Grao Para 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao 
triênio 16.10.2011 a 15.10.2014.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 04.07.2022 a 02.08.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 20.06.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 816190
Portaria Nº. 400 de 20 de JUNHo de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 dETErMiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) JoaNa SaNTaNa oliVEira matrí-
cula 5142032-1 cargo de aGENTE dE PorTaria com lotação no (a) caPS 
Grao Para 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 
20.08.2008 a 19.08.2011
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 15.07.2022 a 14.08.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 20.06.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 816212
Portaria Nº. 389 de 20 de JUNHo de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 dETErMiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) Maria dE NaZrE BEZErra da 
coSTa matrícula 5153336-1 cargo de aGENTE dE PorTaria com lotação 
no (a) ccdQ/1°crS 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao 
triênio 02.07.2014 a 01.07.2017.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 06.06.2022 a 05.07.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 20.06.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 815913
Portaria Nº. 390 de 20 de JUNHo de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) Marcia criSTiNa NEVES dE PaU-
la matrícula 54194801-1 cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo com lotação 
no (a) ccdQ/1°crS 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao 
triênio 12.12.2014 a 11.12.2017.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 11.07.2022 a 09.08.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 20.06.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 815932
Portaria Nº. 391 de 20 de JUNHo de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 dETErMiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) Maria EliaZaNGEla carValHo 
SaMPaio NaSciMENTo matrícula 54190101-1 cargo de PSicoloGa com 
lotação no (a) UrE diPE 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente 
ao triênio 20.04.2017 a 19.04.2020.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 04.07.2022 a 02.08.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 20.06.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 815943
Portaria Nº. 392 de 20 de JUNHo de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 dETErMiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) flaVia BaTiSTa MoNTEiro matrí-
cula 57192586-1 cargo de foNoaUdioloGa com lotação no (a) cS Mar-
co 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 16.10.2016 
a 15.10.2019.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 01.07.2022 a 30.07.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 20.06.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 815954
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Portaria Nº. 393 de 20 de JUNHo de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 dETErMiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) dENYSE fErNaNda dE NoroNHa 
rodriGUES matrícula 115274-1 cargo de ENfErMEiro com lotação no 
(a) cS Marco 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 
25.06.2014 a 24.06.2017.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 01.07.2022 a 30.07.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 20.06.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 815962
Portaria Nº. 395 de 20 de JUNHo de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 dETErMiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) roSENildo caSTro dE JE-
SUS matrícula 727547-1 cargo de aGENTE dE PorTaria com lotação 
no (a) 1°crS 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 
13.06.2003 a 13.06.2006.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 01.08.2022 a 30.08.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 20.06.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 815993
Portaria Nº. 394 de 20 de JUNHo de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) carloS alESSaNdro loPES Sil-
Va matrícula 57194935-1 cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo com lotação 
no (a) UBS PEdrEira 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao 
triênio 17.03.2017 a 16.03.2020.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 01.08.2022 a 30.08.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 20.06.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 815974
Portaria Nº. 396 de 20 de JUNHo de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribui-
ções, delegadas através da Portaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, publi-
cada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 dETErMiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) dErlUcia Maria SiMoES doS 
SaNToS matrícula 5182590-1 cargo de TEcNico dE ENfErMaGEM com 
lotação no (a) UBS PEdrEira 01 (um) mês de licença Prêmio, correspon-
dente ao triênio 28.07.2016 a 27.07.2019.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 01.07.2022 a 30.07.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 20.06.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 816008

.

.

diÁria
.

Portaria de coNcessÃo n° 267/2022 – 20/06/2022
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: meia diária aos Servidor(es):
724190/2 /Jacira da coSTa caXiaS (farmacêutica) / 1/2 Meia diária 
(deslocamento) / 27/06/2022.<br
57190718/1/ ZildENE dE SaNTaNa arNaUd (farmacêutica)  / 1/2 Meia 
diária (deslocamento) / 27/06/2022.<br
57173274/1 / cHarliToN BaNdEira BarBoSa (Motorista) / 1/2 Meia di-
ária (deslocamento) / 27/06/2022.<br
origem: BElEM/Pa - BraSil
destino(s, SaNTa BarBara - Pa
Objetivo: Realizar Inspeção Sanitária para fins de Licenciamento/2022 em 
nova farmácia do município de Santa Barbara-Pa, no dia 27/06/2022.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenador: Marco antônio rodrigues Normando

Protocolo: 815848

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

Portarias Nº 670 de diÁrias de 20/06/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Buscar materiais ( medicamento, insulina, medicamento especí-
ficos , medicamento da UDIME e outros materiais) em Belém
origem: castanhal-Pa
destino: Belém / Período: 01/ 07/2022
Servidor: Elane de Nazaré da costa Pereira Monteiro cargo ag. administra-
tivo cPf- 467.313.182.72 mat. 571194948/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 815762
Portarias Nº 671 de diÁrias de 20/06/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir servidora que irá buscar materiais ( medicamento, in-
sulina, medicamento específicos , medicamento da UDIME e outros mate-
riais) em Belém
origem: castanhal-Pa
destino: Belém / Período: 20/06/2022
Servidor: cícero alves ferreira cargo: motorista cPf- 108.102.502.68 
mat. 0478954
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 815770
Portarias Nº 668 de diÁrias de 20/06/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Buscar materiais ( medicamento, insulina, medicamento especí-
ficos , medicamento da UdiME e outros materiais) em Belém
origem: castanhal-Pa
destino: Belém / Período: 20 /06/2022
Servidor: Elane de Nazaré da costa Pereira Monteiro cargo ag. administra-
tivo cPf- 467.313.182.72 mat. 571194948/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 815748
Portarias Nº 669 de diÁrias de 20/06/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Buscar materiais ( medicamento, insulina, medicamento especí-
ficos , medicamento da UDIME e outros materiais) em Belém
origem: castanhal-Pa
destino: Belém / Período: 27/06/2022
Servidor: Elane de Nazaré da costa Pereira Monteiro cargo ag. administra-
tivo cPf- 467.313.182.72 mat. 571194948/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 815750
Portarias Nº 672 de diÁrias de 20/06/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir servidora que irá buscar materiais ( medicamento, in-
sulina, medicamento específicos , medicamento da UDIME e outros mate-
riais) em Belém
origem: castanhal-Pa
destino: Belém / Período: 27/06/2022
Servidor: francisco Paulo da Silva costa  cargo: Motorista cPf- 
036.584.732.15 mat. 5149290/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 815779
Portarias Nº 673 de diÁrias de 20/06/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: conduzir servidora que irá buscar materiais ( medicamento, in-
sulina, medicamento específicos , medicamento da UDIME e outros mate-
riais) em Belém
origem: castanhal-Pa
destino: Belém / Período: 01/07/2022
Servidor: João ricardo da rocha rodrigues cargo: Motorista cPf-  
689.018.952.34 mat. 57205648/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 815790
Portarias Nº 678 de diÁrias de 20/06/2022
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 acompanhar a equipe técnica da 
coordenadoria Estadual do Tfd que irá realizar visitas técnicas no progra-
ma de Tfd no municípios sob jurisdição do 3º crS/SESPa nos municípios 
de Maracanã e Marapanim.
origem: castanhal-Pa
destino: Marapanim / Período: 23 /06/2022
Servidor: cícero alves ferreira cargo: motorista cPf- 108.102.502.68 
mat. 0478954
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 816034
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Portarias Nº 677 de diÁrias de 20/06/2022
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 acompanhar a equipe técnica da 
coordenadoria Estadual do Tfd que irá realizar visitas técnicas no progra-
ma de Tfd no municípios sob jurisdição do 3º crS/SESPa nos municípios 
de Maracanã e Marapanim.
origem: castanhal-Pa
destino: São domingos do capim e Maracanã  / Período: 22 e 23 /06/2022
Servidor: Edmilson alves cavalcante filho cargo: Motorista cPf-
218.055.632.20 mat. 0503399
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 816028
Portarias Nº 667 de diÁrias de 20/06/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Participar do curso de Gerência de almoxarifado, material, mate-
rial e patrimônio na Escola de Governo do estado do Pará.
origem: castanhal-Pa
destino: Belém-Pa  / Período: 20 a 24 /06/2022
Servidor: luciel Marcio Monteiro dias cargo: ag. de Portaria cPf- 
694.574.332.20 mat. 57194139/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 815601
Portarias Nº 666 de diÁrias de 20/06/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: Participar do curso de Técnica de interrogatório na Sindicancia e 
no Pad na Escola de Governo do estado do Pará.
origem: castanhal-Pa
destino: Belém-Pa  / Período: 20 a 24 /06/2022
Servidor: rita de cássia da Silva Paiva cargo: ag. administrativo cPf- 
210.841.142.91 mat. 54186174/2
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 815613
Portarias Nº 676 de diÁrias de 20/06/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: acompanhar a equipe técnica da coordenadoria Estadual do Tfd 
que irá realizar visitas técnicas no programa de Tfd no municípios sob 
jurisdição do 3º crS/SESPa nos municípios de Maracanã e Marapanim.
origem: castanhal-Pa
destino: maracanã e Marapanim  / Período: 22 e 23 /06/2022
Servidor: Zólia Hungria de amorim Borges cargo: ag. administrativo cPf- 
700.586.872.20 mat. 57290898
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 816023
Portarias Nº 675 de diÁrias de 20/06/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: acompanhar a equipe técnica da coordenadoria Estadual do Tfd 
que irá realizar visitas técnicas no programa de Tfd no municípios sob 
jurisdição do 3º crS/SESPa nos municípios de são domingos do capim
origem: castanhal-Pa
destino: São domingos do capím / Período: 20 /06/2022
Servidor: Zólia Hungria de amorim Borges cargo: ag. administrativo cPf- 
700.586.872.20 mat. 57290898
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 816021
Portarias Nº 682 de diÁrias de 20/06/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar supervisão em todos os indicadores e componentes que 
servem de parâmetro para o controle das doenças transmitidas pelo aedes 
aegypti o plano de contigência do município fazer busca ativa nas UBS e 
hospitais para avaliar as notificações e subnotificações dos casos de Den-
gue chikungunya e Zica Vírus.
origem: castanhal-Pa
destino: São domingos do capím / Período: 20 a 24 /06/2022
Servidor: Paulo Elias Vale de Souza cargo: ag. de Saúde Pública  cPf- 
174.421.502.25 mat. 0498827
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 815939
Portarias Nº 684 de diÁrias de 20/06/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar supervisão em todos os indicadores e componentes que 
servem de parâmetro para o controle das doenças transmitidas pelo aedes 
aegypti o plano de contigência do município fazer busca ativa nas UBS e 
hospitais para avaliar as notificações e subnotificações dos casos de Den-
gue chikungunya e Zica Vírus.
origem: castanhal-Pa
destino: São domingos do capím / Período: 20 a 23 /06/2022
Servidor: Henrique ferreira da Silva Júnior cargo: Enfermeiro cPf- 
594.309.072.04 mat. 5903315
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 815942
Portarias Nº 683 de diÁrias de 20/06/2022
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 realizar supervisão em todos os in-
dicadores e componentes que servem de parâmetro para o controle das 

doenças transmitidas pelo aedes aegypti o plano de contigência do muni-
cípio fazer busca ativa nas UBS e hospitais para avaliar as notificações e 
subnotificações dos casos de Dengue Chikungunya e Zica Vírus.
origem: castanhal-Pa
destino: São domingos do capím / Período: 20 a 24 /06/2022
Servidor: Benedito José de lima da Silva cargo: Motorista cPf- 
233.862.232.49 mat.5705304
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 815947
Portarias Nº 681 de diÁrias de 20/06/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: avaliar e atualizar o sistema de informação SisPNcd,liraa/lia,-
SiES e localidades assim como orientar os digitadores quanto á  alimenta-
ção ánalise e envio das informações a serem enviadas para o MS.
origem: castanhal-Pa
destino: São domingos do capím / Período: 20 a 24 /06/2022
Servidores: Geofran da costa Pimentel  cargo: dátilografo cPf- 
320.005.882.04  mat.5144930
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 815915
Portarias Nº 680 de diÁrias de 20/06/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: avaliar e atualizar o sistema de informação SiNaN com referen-
cia a dengue assim como orientar os digitadores quanto á ánalise e inser-
ção de informação no Sistema SiNaN dengue on-line.
origem: castanhal-Pa
destino: São domingos do capím / Período: 20 a 24 /06/2022
Servidores: césar augusto azevedo de oliveira cPf-166.429.532.15 mat. 0498875
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 815907
Portarias Nº 679 de diÁrias de 20/06/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: acompanhar e supervisionar o trabalho dos acEs durante suas 
visitas nos imóveis observando a técnica aplicada abordagem e uso do 
material durante vetorial na localidade programada
origem: castanhal-Pa
destino: São domingos do capím / Período: 20 a 24 /06/2022
Servidores: Sérgio Paulo cordovil cargo: aux. Saneamento cPf-
093.367.102.49 mat.0478473
fábio rodrigues ferreira cargo: ag. de Portaria cPf- 136.148.942.15 mat. 721182/1
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 815869

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

.

.

errata
.

errata de Portaria
errata da Portaria Nº 013, de 10 de Junho de 2022, que concedeu 
sessenta (60) dias de licença prêmio à servidora Maria dE NaZarÉ 
rodriGUES da SilVa, agente de Saúde, matrícula nº 107948-1, publicada 
no doE nº 35.006 de 13.06.2022.
oNde se LÊ: aUToriZar que a servidora goze 60 (sessenta) dias de li-
cença Prêmio, no período de 01/07/2022 a 01/02/2022 (30 dias);
Leia-se: aUToriZar que a servidora goze 60 (sessenta) dias mês de 
licença Prêmio, no período de 01/07/2022 a 29/08/2022 (60 dias).
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
PaTricia dE fáTiMa liMa da SilVa
dirETora do 4° cENTro rEGioNal dE SaÚdE

Protocolo: 815793

diÁria
.

Portaria Nº 253 31 Maio de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: realizar capacitação ao farmacêutico e equipe de Técnicos em 
assistência farmacêutica, atualização para o uso de insulina e implantação 
do PoP- Serviço esse em consonância com o sistema SUS.
origem: capanema/Pa – destino: Peixe Boi/Pa.

antônio Marcos Souza de lima 57190457-1 farmacêutico
Silviane de Sousa Soares 5723037-1 Tec. de Enfermagem

No período de 08, 09 e 10/06/2022. Quantidade 1,5 (uma e meia) diárias
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva, diretora do 4ºcrS/SESPa

Protocolo: 815871
diÁria

Portaria Nº 264 06 de Maio de 2022.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: conduzir veículo oficial com servidores do 4º CRS/SESPA, que 
irão conduzir veículo oficial com servidoras do 4ºCRS/SESPA, que irão par-
ticipar de oficina de planejamento, organizado pelo NISPLAN/SESPA, no 
auditório da SESPa.
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origem: capanema/Pa – destino Belém/Pa.

Nome do servidor Matrícula  cargo
luiz Maria alves felipe filho 57206795-1 Motorista luiz Maria alves felipe filho

No período 06/06/2022.Quantidade 0,5 (meia) diárias
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva, diretora do 4ºcrS/SESPa

Protocolo: 815899
Portaria Nº 214 16 Maio de 2022.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: realizar visita técnica as equipes da macrorregião, para orien-
tações dos procedimentos regulados através do Sistema SEr ii módulo 
ambulatorial e municípios de sua abrangência.
origem: capanema/Pa – destino: curuça, Marapanim, Mãe do rio, irituia /Pa.

rejane Brandão Pinto 57191120-1 Enfermeira
Erica corrêa de oliveira 57194361-1 ag. de Portaria

Maria lucicleide da Silva Gadelha 57206713-1 ag. de artes Plásticas

No período de 07 à 10/06/2022. Quantidade 3,5 (três e meia) diárias
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva, diretora do 4ºcrS/SESPa

diÁria
Portaria Nº 215 16 de Maio de 2022.
fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores do 4º CRS/SESPA, que 
irão realizar visita técnica as equipes da macrorregião, para orientações 
dos procedimentos regulados através do Sistema SEr ii módulo ambulato-
rial e municípios de sua abrangência.
origem: capanema/Pa – destino curuça, Marapanim, Mãe do rio, irituia /Pa.

Nome do servidor Matrícula  cargo

luiz Maria alves felipe filho 57206795-1 Motorista luiz Maria alves felipe filho

No período 07 à 10/06 /2022.Quantidade 3,5 (três e meia) diárias
ordenador: Patrícia de fátima lima da Silva, diretora do 4ºcrS/SESPa

Protocolo: 815920

.

.

oUtras MatÉrias
.

resoLUÇÃo cir rio caetÉs Nº 13/2022
aProVa a recoNstitUiÇÃo da coMissÃo PerMaNeNte de iNte-
GraÇÃo eNsiNo-serViÇo da reGiÃo de saÚde rio caetÉs
a comissão intergestores regional rio caetés, no uso de suas atribuições e:
1. considerando a resolução ciB nº 35, de 14 de março de 2013, que 
aprovou a criação das ciES regionais;
2. considerando a resolução cir rio caetés nº034/2013, que aprovou 
a constituição da ciES regional; e
3. considerando a deliberação consensual da comissão intergestores re-
gional (cir) rio caetés, em reunião ordinária, em 19 de Maio de 2022.
rESolVE:
art.1º - aprovar a reconstituição a comissão Permanente de integração 
Ensino-Serviço da região de Saúde rio caetés (ciES rio caetés), de caráter 
permanente, instância intersetorial e interinstitucional, composta de acordo 
com a estrutura e representações, definidas no Anexo I desta Resolução.
art.2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
capanema, 20 de Junho de 2022.
Patrícia de fátima lima da Silva Elainy Nazaré de Sousa
diretora 4°crS/SE  Secretária Municipal de Saúde de ourém
Presidenta da cir-rio caetés representante dos Gestores na cir rio caetés
aNeXo i

seGMeNto rePreseNtaÇÃo NoMes

GESTÃo ESTadUal dE SaUdE

dirETora TÉcNica do 4º crS NicElY BorGES faGUNdES 
colarES

SEcrETária da ciES alMicElia SoUZa dE araUJo
coord. SaÚdE do TraBalHador.- SU-

PlENTE Maria  JoSE coSTa dE liMa

coord. SaÚdE do HoMEM.-SUPlENTE aNToNio MarcoS SoUZa dE liMa

GESTao MUNiciPal dE SaUdE

SEcrETário MUNiciPal dE SaNTa lUZia 
do Pa JUlio BaTiSTa aSSad

SEcrETária MUNiciPal dE oUrEM 
-SUPlENTE ElaiNY NaZarE dE SoUSa

SEcrETário MUNiciPal dE NoVa 
TiMBoTEUa aNToNia iVaNildE PErEira

SEcrETário MUNiciPal dE PriMaVEra 
- SUPlENTE

aNToNio cardoSo dE oliVEira 
JUNior

GESTao ESTadUal dE EdUcaÇÃo

dirETora dE 14° UrE-SEdUc Maria EliETE PiNTo da SilVa
SUPlENTE Maria EliETE PiNTo da SilVa

dirETora da 4°UrE - SEdUc Maria EUliNa raBElo dE SoUSa
SUPlENTE lUciaNa SoUSa PErEira

iNTiTUiÇÕES E  ENSiNo SUPErior 
E TEcNico

Ufra NaTÃ BriTTo da SilVa

SUPlENTE MarcElo EdUardo SilVa da 
SilVa

UNoPar MarcEla aParEcida SoUSa dE 
BarroS

SUPlENTE JaiMESoN liMa rodriGUES

TraBalHadorES dE SaÚdE
SiNdSaUdE  Maria liZ NaSciMENTo
NUcrESS SoNia Maria NaSciMENTo
SiNTEP SErGio SoUZa dE JESUS

MoViMENToS SociaiS coM aTUa-
ÇÃo Na árEa

 

aSSociaÇÃo dE PaiS E aMiGoS dE 
EXcEPcioNaiS NorMa Maria dE liMa  carNEiro

coNSElHo MUNiciPal dE PEiXE Boi SHirlEi Maria GENTil dE 
oliVEira

coNSElHo  ESTadUal dE SaÚdE do Para olaVo alVES alENcar

Protocolo: 816221

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  5ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria Nº 132 de 13/06/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: coNdUZir SErVidor Para rEaliZar SUPErViSÃo NoS la-
BoraTÓrioS doS aGraVoS dE doENÇaS dE cHaGaS(dc) E lEiSHMa-
NioSE(lT).
VEÍcUlo oficial S10, Placa rfW-4d89.
PErÍodo: 20 a 24/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): ParaGoMiNaS-Pa E iPiXUNa-Pa
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo

fraNK JUNior carValHo coSTa 572340981 MoToriSTa

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 815537

Portaria Nº 131 de 13/06/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: rEaliZar SUPErViSÃo NoS laBoraTÓrioS doS aGraVoS 
dE doENÇaS dE cHaGaS(dc) E lEiSHMaNioSE(lT).
PErÍodo: 20 a 24/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): ParaGoMiNaS-Pa E iPiXUNa do Pará-Pa
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo

alVaro JUNior dE oliVEira GoMES 901071 aG. dE SaNEaMENTo

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 815538

Portaria Nº 133 de 13/06/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: rEaliZar aPoio TEcNico Na SEcrETaria dE SaÚdE Para 
SUPErViSioNar, acoMPaNHar E aUXiliar Na aliMENTaÇÃo do SiSTE-
Ma HorUS coMPoNENTE ESPEcialiZado.
PErÍodo: 20 a 24/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): doM EliSEU-Pa E UliaNoPoliS-Pa
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
claUdio SEVEriNo cUNHa dE SoUSa 5814740 cHEfE dE diViSÃo

dEUZENir airES da SilVa 57197333 NUTricioNiSTa

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 815549

Portaria Nº 134 de 13/06/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para rEaliZar aPoio TEcNico Na 
SEcrETaria dE SaÚdE Para SUPErViSioNar, acoMPaNHar E aUXiliar 
Na aliMENTaÇÃo do SiSTEMa HorUS coMPoNENTE ESPEcialiZado.
VEÍcUlo oficial S10, Placa rfW-4d40
PErÍodo: 20 a 24/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): doM EliSEU-Pa E UliaNoPoliS-Pa
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
JoÃo carloS riBEiro fidEliS 58530102 MoToriSTa

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 815550
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  8ª REGIONAL

.

Portaria Nº 236 de 20 de JUNHo de 2022
objetivo: Participar de capacitação realizada pelo lacEN/Pa aos técnicos 
de laboratórios de Provas Básicas de água.
origem: GUrUPá/Pá - BElÉM/Pa.
colaborador (es): Valdeci Gonçalves alho e Elizabete dos Santos ramos, 
2,5 diárias de 27 à 29/06/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 815835

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

diária
Portaria Nº186 de 15 de Junho de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: assessoria Técnica com vistas a capacitação de servidores muni-
cipais referente aos programas ViSaMB, tendo em vistas as mudanças no 
corpo técnico local que interferiram na continuidade dos serviços
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: itaituba/ Pa – Brasil
Período: 03/07/2022 à 08/07/2022. / N° de diária: 5 ½ (cinco diárias e meia)
Servidores:
Sandra regina caramuru da costa
cPf: 205.396.652-15
Matrícula:1225343
cargo: agente de saúde,
Marli Miranda,
cPf: 206352062-34
Matrícula: 5901499/1
cargo: Técnica em enfermagem,
alessandro Bentes dos Santos
cPf: 796.459.502-44
Matrícula: 5901795/1.
cargo: Técnico em Enfermagem
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 815817
diÁrias
Portaria Nº185 de 15 de Junho de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: acompanhar a expedição, como membros da comissão de fis-
cais do Barco Hospital Papa francisco, sob a Portaria N.º 013 de Janeiro 
de 2021, que realizar-se-á nas comunidades ribeirinhas do Município de 
Monte alegre –Pa
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Monte alegre/ Pa – Brasil
Período: 06/07/2022 a 12/07/2022 / N° de diária: 6 ½ (seis diárias e meia)
Servidores:
 irnando Siqueira da Trindade
cPf: 414.772.352-72
Matrícula: 5895988
cargo: Enfermeiro
Hellen ane dos anjos Picanço
cPf: 742.484.722-87
Matrícula: 57191604/2
cargo: Técnica em enfermagem
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 815735
diária:
Portaria Nº 188 de 14 de Julho 2021
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: conduzir os servidores que irão supervisionar as atividades da 
VISA local; orientações de ajuste no plano de ação e perfil da VISA muni-
cipal; visita tecnica e notificação em empresas que trabalham com dede-
tização afim de licenciamento sanitario referente ao de 2022; orientações 
a ViSa municipal.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: itaituba/ Pa – Brasil
Período: 11/07/2022 à 15/07/2022/ N° de diárias: 4,5 (quatro diárias e meia)
Servidor:
Pedro alves Bezerra
cPf: 050.784.662-15
Matrícula: 1115621
cargo: Motorista
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 815874
diÁria.
Portaria Nº187 de 14 de Junho de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: supervisionar as atividades da ViSa local; orientações de ajuste 
no plano de ação e perfil da VISA municipal; visita tecnica e notificação em 
empresas que trabalham com dedetização afim de licenciamento sanitario 
referente ao de 2022; orientações a ViSa municipal.

origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: itaituba/ Pa – Brasil
Período: 11/07/2022 à 15/07/2022/ N° de diárias: 4,5 (quatro diárias e meia)
Servidores:
Mário da conceição lira Brasil
cPf: 100 526 152-00
Matrícula: 111546/1
cargo: agente de Vigilância Sanitária
rosáurea lisboa Machado
cPf: 050.715.932 -20
Matrícula: 55714721
cargo :Enfermeira
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 815876

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

Portaria Nº 357 de 20 de Junho de 2022.
Nome: Salvador corrêa Bento.
cargo: Microscopista.
Matrícula/Siape: 504386.
cPf: 123.762.992-68.
Nome: Nayara cristina ramos.
cargo: agente administrativo
Matrícula/Siape: 57226667-3
cPf: 973.186.982-49.
Período: 20 a 24. 06.2022
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: rio Maria, redenção e Xinguara
objetivo: realizar capacitação em Vigilância de População Expostas a 
agrotóxicos junto mãos acS, acE, coordenação de Enfermagem, obras e 
Meio ambiente em rio Maria e em redenção e Xinguara, monitoramento 
de notificações em Vigilância em Saúde do Trabalhador e Programas de 
Vigilância em Saúde ambiental (ViGiaGUa, ViGiSSolo.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 815673
Portaria Nº 358 de 20 de Junho de 2022.
Nome: Edmir Vieira Tavares.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 505060.
cPf: 082.847.092-87.
Período: 20 à 24.06.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: Santana do araguaia e Santa Maria das Barreiras
objetivo: realizar supervisão nas ações de controle dos animais peçonhen-
tos e soros no município
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 815702
Portaria Nº 367 de 20 de Junho de 2022
Nome: ássima dos remédios.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/Siape: 1104374.
cPf: 392.456.912-68.
Período: 27.06 a 01.07.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Santa Maria das Barreiras
objetivo: realizar visita in estrutura da farMacia BaSica e com a TrEi-
NaMENTo dE aPac (aUToriZaÇÃo dE ProcEdiMENTo dE cUSTo.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes

Protocolo: 816219
Portaria Nº 365 de 20 de Junho de 2022.
Nome: Nalva Gomes de Souza Silva.
cargo: Enfermeira.
Matrícula/Siape: 54185701-5.
cPf: 245.484.132-00.
Período: 27.06 a 01.07.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Santa Maria das Barreiras (casa de Tabua)
objetivo: realizar implantação do guia de atividade física da academia  da 
Saúde para o educador físico.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes

Protocolo: 816183
Portaria Nº 366 de 20 de Junho de 2022
Nome: José antônio frança Nunes.
cargo: Guarda de Endemias.
Matrícula/Siape: 504505.
cPf: 292.702.513-49.
Período: 27.06 a 01.07.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Santana do araguaia.
objetivo: realizar em conjunto com o município, o monitoramento da 
Campanha Vacinal de Sarampo e Influenza e supervisão em salas de vaci-
nação, zona Urbana e rural.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 816199
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Portaria Nº 363 de 20 de Junho de 2022.
Nome: Salvador corrêa Bento.
cargo: Microscopista.
Matrícula/Siape: 504386.
cPf: 123.762.992-68.
Nome: Nayara cristina ramos.
cargo: agente administrativo
Matrícula/Siape: 57226667-3
cPf: 973.186.982-49.
Período: 27.06 a 01. 07.2022
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Santana do araguaia e redenção.
objetivo: conforme solicitado pelo nível será realizada visita técnica nos 
municípios de Santana do araguaia e redenção.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 816124
Portaria nº 362 de 20 de Junho de 2022.
Nome: Walnner robert Mendes Santos
cargo: colaborador Eventual
cPf 409.127.098-04
Período: 27.06 a 01.07.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Santa Maria das Barreiras (casa de Tábua)
objetivo: realizar monitoramento do Programa Previne Brasil e implantação do PEc
ordenado de despesa: Jucirema de Souza Gomes - diretora do 12º crS / 
SESPa - PorTaria Nº 1700/23.11.2021.

Protocolo: 816103
Portaria Nº 364 de 20 de Junho de 2022
Nome: Jeniel dos Santos rocha.
cargo: Guarda de Endemias.
Matrícula/Siape: 504691.
cPf: 234.711.072-15.
Nome: antônio luiz Pereira lima
cargo: agente de saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504820.
cPf: 108.006.202-59.
Nome: Gilvan rodrigues Pereira.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 0498913.
cPf: 185.754.632-68.
Período: 27.06 à 03.07.2022.
Nº de diárias: 6,5 (seis e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: redenção.
objetivo: capacitação agentes de saúde na taxonomia de hemípteras, epi-
demiologia de dcha, a importância da instalação do PiT.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 816161
Portaria Nº 351 de 15 de Junho de 2022.
Nome: creuza Melo dos Santos
cargo: daS -2
Matrícula/Siape: 8400636/2
cPf: 440.643.222-15
Período: 25.06 a 02.07.2022.
Nº de diárias: 7,5 (sete e meia)
origem: Belém
destino: conceição do araguaia
objetivo: realizar levantamento dos Bens Móveis, inservíveis e dos veícu-
los deste 12 crS/SESPa.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes - 
diretora do 12º crS / SESPa - PorTaria Nº 1700/23.11.2021.
rePUBLicado Por ter saido iNcorreto No doe Nº 35.012 de 
20/06/2022

Protocolo: 815855

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito
Portaria Nº 359 de 20 de Junho de 2022.
Tornar Sem Efeito a PorTaria Nº 338/14.06.2022.
Nome: Jucirema de Sousa Gomes.
cargo: diretora da 12º crS/SESPa
Matrícula/Siape: 5146453-6
cPf: 282.418.512-00
Cargo: Motorista Oficial.
Matrícula/Siape: 502772.
cPf: 257.067.722-15.
Período: 23 a 24.06.2022
Nº de diárias: 1,5 (uma e meia)
origem: conceição do araguaia-Pa
destino: Xinguara
objetivo: Participar da reunião cir
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes diretora do 12º crS/SESPa

Protocolo: 816036
torNar seM eFeito
Portaria Nº 360 de 20 de Junho de 2022.
6. Efeito a PorTaria Nº 343/ 14/06.2022
Nome: Pedro luiz Gomes.
cargo: Microscopista
Matrícula/Siape: 504410.

cPf: 234.614.382-00.
Nome: Everaldo Gonçalves Gomes.
cargo: agente de Saúde Pública
Matrícula/Siape: 505508.
cPf: 104.025.862-04
Período: 20 a 24.06.2022.
Nº de diárias: 4,5 (quatro e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: Xinguara e Sapucaia
objetivo: realizar monitoramentos dos instrumentos gestão e cir.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes

Protocolo: 816052
torNar seM eFeito
Portaria Nº 361 de 20 de Junho de 2022
tornar sem efeito na Portaria Nº 333/14.06.2022.
Que concedeu ao servidor: abrahão raimundo alab Tavares.
Cargo: Motorista Oficial.
Matrícula/Siape: 502772.
cPf: 257.067.722-15.
Período: 12 a 18.06.2022.
Nº de diárias: 6,5 (seis e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Belém
objetivo: conduzir Técnicos da divisão Técnica/12º/crS/SESPa
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes

Protocolo: 816066

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  13ª REGIONAL

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria de desiGNaÇÃo Nº 010/2022
coNtrato 10/2022 – Processo Nº 2022/695779 – 13ºcrs/sesPa
fiScal dESiGNado: JoSÉ Maria PiTEira dE carValHo, Matricula (5108411-1).
SUPlENTE; PaUlo SaNToS GUiMarÃES JUNior. Matrícula (5108454-1).
oBJETo do coNTraTo: Travessia dos veículos do 13º centro regional de 
Saúde/SESPa no trajeto cametá/carapajó/cametá.
HEliUS cEZar TocaNTiNS dE SoUZa
dirETor do 13º crS
PorTaria dE dESiGNaÇÃo Nº 011/2022
coNTraTo 11/2022 – ProcESSo Nº 2022/698336 – 13ºcrS/SESPa
fiScal dESiGNado: MaNoEl oTáVio riBEiro Baia, Matricula Nº 505208-SiaPE
SUPlENTE; JoSÉ Maria PiTEira dE carValHo, Matricula (5108411-1).
oBJETo do coNTraTo: Travessia dos veículos do 13º centro regional de 
Saúde/SESPa no trajeto cametá/carapajó/cametá.
HEliUS cEZar TocaNTiNS dE SoUZa
dirETor do 13º crS

Protocolo: 815758

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 10/2022 – 
Processo Nº 2022/695779 – 13ºcrs/sesPa

ModalidadE: diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 57/2022 – 13º crS.
oBJETo: Travessia dos veículos do 13º centro regional de Saúde/SESPa 
no trajeto cametá/carapajó/cametá.
coNTraTaNTE: 13º cENTro rEGioNal dE SaÚdE/SESPa
coNTraTada: caMila NaVEGaÇÃo E TraNSPorTES EirEli – EPP (cNPJ/
Nf nº 83.754.820/0001-04).
ViGÊNcia do coNTraTo oriGiNal: 10/06/2022 à 10/09/2022.
Valor ESTiMado: r$ 5.130,00 (cinco mil cento e trinta reais).
aSSiNaTUra: 10/06/2022.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
PTrES: 908881, fonte de recursos: 0149001512, Elemento de despesa: 339039.
foro: cidade de cametá, Estado do Pará.
HEliUS cEZar TocaNTiNS dE SoUZa
dirETor do 13º crS

eXtrato do coNtrato Nº 11/2022 – 
Processo Nº 2022/698336– 13ºcrs/sesPa

ModalidadE: diSPENSa dE liciTaÇÃo Nº 57/2022 – 13º crS.
oBJETo: Travessia dos veículos do 13º centro regional de Saúde/SESPa 
no trajeto cametá/carapajó/cametá.
coNTraTaNTE: 13º cENTro rEGioNal dE SaÚdE/SESPa
coNTraTada: caMila NaVEGaÇÃo E TraNSPorTES EirEli – EPP (cNPJ/
Nf nº 83.754.820/0001-04).
ViGÊNcia do coNTraTo oriGiNal: 10/06/2022 à 10/09/2022.
Valor ESTiMado: r$ 15.390,00 (Quinze mil trezentos e noventa reais).
aSSiNaTUra: 10/06/2022.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
PTrES: 908302, fonte de recursos: 0149001435, Elemento de despesa: 339039.
foro: cidade de cametá, Estado do Pará.
HEliUS cEZar TocaNTiNS dE SoUZa
dirETor do 13º crS

Protocolo: 815764
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iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo iNeXiGiBiLidade Nº 57/13ºcrs/2022
ato decLaratÓrio
Processo nº 2022/695779
diretoria administrativa e financeira do 13º centro regional de Saúde, 
na pessoa de seu titular, comunica o serviço de fretamento de Balsa para 
travessia de veículos, por meio de dispensa de licitação iNEXiGiBilidadE, 
em com fundamento no art. 25, inciso i, da lei federal nº 8.666/93, razão 
pela qual se encaminham os autos para deliberação superior e ratificação 
de acordo com o art. 26, da lei federal nº 8.666/93, para atender as ne-
cessidades da divisão de Endemias e Vigilância Sanitária do 13ºcrS, atra-
vés da empresa: caMila NaVEGaÇÃo E TraNSPorTES EirEli (cNPJ/Nf 
n° 83.754.820/0001-04) no valor de r$ 15.390,00 (quinze mil trezentos 
e noventa reais) da divisão de Endemias e no valor de r$ 5.130,00 (cinco 
mil cento e trinta reais) da ViSa.
doTaÇÃo orÇaMENTária: PTrES: 90302, Natureza de despesa: 3390-
39, fonte: 0149001435 e PTrES: 908881, Natureza de despesa: 3390-39, 
fonte: 0149001512.
cametá (Pa), 10 de Junho de 2022.
José Maurício Vanzeler Pompeu
diretoria administrativa e financeira/13º crS-Em Exercício
ato de ratiFicaÇÃo
dispensa nº 57/2022 Processo nº 2022/695779
o diretor do 13º centro regional de Saúde raTifica o ato declaratório da 
diretoria administrativa e financeira de diSPENSa dE liciTaÇÃo iNEXi-
GiBilidadE, para o serviço de fretamento de Balsa para Travessia de ve-
ículos, com fundamento no art. 26, da lei federal nº 8.666/93, de acordo 
com a justificativa apresentada, para atender as necessidades da Divisão 
de Endemias e Vigilância Sanitária do 13ºcrS.
cametá (Pa), 10 de Junho de 2022.
Helius cézar Tocantins de Souza
diretor do 13º crS

Protocolo: 815774

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

oUtras MatÉrias
.

NotiFicaÇÃo Para recUrso de Processo adMiNistratiVo 
iNstaUrado Por Meio da Portaria Nº 076 de 11 de janeiro de 
2022 - doe de 25/01/2022 - GaB/dG/HoL
Fica notificada a Empresa MRX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 
40.339.609/0001-04, a comparecer (facultado), no local onde se situa a 
comissão apuradora, no Hospital ophir loyola, sito a av. Magalhães Bara-
ta, n.° 992, São Braz, Belém, Pará, cEP 66060- 281, no horário de 08 às 
14hs, para tomar conhecimento do Processo, bem como, querendo, obter 
cópia dos autos e a apresentar defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias 
corridos após esta notificação oficial, onde lhe serão garantidos o contradi-
tório e a ampla defesa, nos moldes do artigo 5º, inciso lV da carta Magna 
de 1988.
Belém-Pa, 20 de junho de 2022
coMiSSÃo aPUradora

Protocolo: 815721

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2022Ne01089
Valor: r$2.200,00
data: 06/06/2022
objeto: aQUiSiÇÃo EMErGENcial dE aGUlHaS Para BiÓPSia dE ME-
dUla ÓSSEa
PaE nº 2022/617159 - diSPENSa dE liciTaÇÃo: 058/2022/fScMP
funcional Programática: 10302150782880000; fontes de recursos: 
0103000000; Elemento de despesa: 33903000
coNTraTada: rEGioNal BElEM diST.dE Prod.radioloGicoS lTda;
cNPJ/Mf: 05351445-0001/30
ENdErEÇo: rua dos Pariquis,Bairro:Guama, Belém/Pa; cep 66.063-435
TElEfoNE: (91)3217-4500/(91)3269-5858
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 815676
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2022Ne01095
Valor: r$13.620,00
data: 15/06/2022
objeto: aQUiSiÇÃo EMErGENcial dE caTÉTEr Par diáliSE PEriToNial
PaE nº 2022/749585 - diSPENSa dE liciTaÇÃo: 062/2022/fScMP

funcional Programática:10302150782880000; fontes de recursos: 
0269008101; Elemento de despesa: 33903000
coNTraTada: NoVa MEdica coMEr.E SErV.dE Prod.HoSPiTalarES lTda;
cNPJ/Mf: 19.769.575/0001-00
ENdErEÇo: TV. WE:12, nº 1000, GalPÃo a, Bairro: coQUEiro, Belém-
Pa, cep: 66.670-260 TElEfoNE: (91) 8233.5951
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 815646
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de empenho da despesa: 2022Ne01092
Valor: r$6.900,00
data: 15/06/2022
objeto: MaTErial dE coNSUMo, de cUraTiVo, coMPrESSa
PaE nº 2022/49007 - diSPENSa dE liciTaÇÃo: 063/2022/fScMP
funcional Programática:10302150782880000; fontes de recursos: 
0349009535; Elemento de despesa: 33903000
coNTraTada: E.r. TriNdadE cNPJ/Mf: 04.252.742/0001-65
ENdErEÇo: rua São francisco nº 1104, Juazeiro, Santa izabel do Pará-Pa, 
cEP: 68.790-000; TElEfoNE: (91) 8814-4784
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 815658
Portaria Nº 561/2022 - caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo decreto do 
dia 02/05/2019, publicado no doE n° 33.864,
coNSidEraNdo o decreto nº 795, de 29/05/2020, que dispõe sobre a cessão 
de servidores de Órgãos e entidades da administração Pública Estadual dire-
ta, autárquica e fundacional, publicado no doE nº 34.240, de 01/06/2020;
coNSidEraNdo os autos do processo nº 2022/552542;
r E S o l V E:
cEdEr, a contar de 27/06/2022 até 25/06/2026, o(a) servidor(a) Maria 
dE NaZarE da SilVa BraGa, matrícula nº 57174894/1, ocupante do car-
go de Enfermeiro Generalista, para a fundação centro de Hemoterapia e 
Hematologia do Pará - HEMoPa, com ônus para o órgão cessionário, consi-
derando o art. 3º, § 2º , do decreto supramencionado.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 14 de Junho de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP

Protocolo: 815981

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 733/2022 – aJUr/GaBiNete/HeMoPa, de 15 de Junho de 2022
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais, e
considerando registro de não conformidades na execução do contrato de 
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva na subsesta-
ção de energia elétrica do prédio sede da fundação Hemopa – contrato 
administrativo nº 061/2018, e que a autoridade que tiver ciência de irre-
gularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração ime-
diata, assegurado ao acusado a ampla defesa e o contraditório;
considerando o PaE 2021/1334502, que apurou e constatou diversas ten-
tativas de resolução amigável das pendências, sem que a empresa cum-
prisse com a regularização devida e obrigada contrattualmente.
rESolVE,
i – aplicar a penalidade de adVErTÊNcia à empresa Polo coMÉrcio, 
rEfriGEraÇÃo E rEPrESENTaÇÕES lTda, cNPJ N° 03.202.674/0001-67, 
pelo descumprimento dos citados deveres contratuais, com fundamento no 
artigo no 87, i, da lei nº 8.666/93,.
ii – dê-se ciência, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará– 
fundação HEMoPa, em 15 de Junho de 2022.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 815644

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Portaria Nº 732/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 15 de junho de 2022.
o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando a concessão de férias à servidora ligia do carmo Souza 
Garcia, procedida através da PorTaria Nº 494/2022-GEaPE/GaPrE 
publicada no doE Nº 34.975 de 19/05/2022.
considerando a autorização do Processo nº 2022/651894;
rESolVE:
i -  dESiGNar a servidora Maria celeste rocha da Silva lobo, administrado-
ra, matrícula nº 54182291/5, para substituir a servidora ligia do carmo Sou-
za Garcia, assessora de Planejamento, matrícula nº 7000219/1, em virtude 
do gozo de férias, no período de 01 de junho de 2022 a 30 de junho de 2022.
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ii -  dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se,
Gabinete da Presidência da fundação centro de Hemoterapia e Hematolo-
gia do Pará – HEMoPa,  15 de junho de 2022.
dr. PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 815636
Portaria Nº 700/2022 - GeaPe/GaPre/HeMoPa, de 15 de junho de 2022.
o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - 
HEMoPa,no uso de suas atribuições legais,
considerando o Processo nº 2022/736502 que versa sobre o distrato do 
servidor Josue Pereira rodrigues;
rESolVE:
i – diSTraTar, (a) servidor (a) Josue Pereira rodrigues, matrícula nº 
5963109/1 do cargo de Técnico de Manutenção, lotado (a) na Gerência de 
infraestrutura desta fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do 
Pará - HEMoPa, a contar de 15 de junho de 2022.
ii – dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da fundação centro de Hemoterapia e Hematolo-
gia do Pará - HEMoPa, em 15 de junho de 2022.
dr. PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 815627

errata
.

Portaria Nº 550 de 17 de Maio  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 595403/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de ParTiciPar do i ENcoNTro TÉcNico ciENTifico doS HEMo-
cENTroS do BraSil EM forTalEZa/cE nos dias 24 e  27/05/2022
PaUla cHriSTiNE aMaraNToS JUSTiNo oliVEira, cPf: 461029652-72, 
Médical/diTEc, MaT.: 58839542, 3,5 diarias
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  17 de  Maio de  2022  .
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 815536

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 042/2022 – HeMoPa
Processo adMiNistratiVo eLetrÔNico Nº 2021/1051548
a fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia do Pará – HE-
MoPa comunica que realizará licitação na Modalidade PrEGÃo ElETrÔNi-
co, do tipo MENor PrEÇo pelo critério de julgamento MENor PrEÇo por 
iTEM modo de disputa aBErTo.
oBJETo: aquisição de MicroScÓPio BiNocUlar, para ser utilizado no 
Hemocentro regional de Santarém e na coordenação de laboratórios da 
fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa.
Edital disponível em: www.gov.br/compras e www.compraspara.pa.gov.br 
no Mural de licitações.
UaSG da fundação HEMoPa: 925452
SESSÃo PÚBlica: 05/07/2022
local: www.gov.br/compras
Hora: 09 Horas. (Horário de Brasília)
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10302150782890000,10302150782930000 e 
10122129783380000
fonte de recurso: 0261000000,0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 449052
ordenador da despesa: Paulo andré castelo Branco Bezerra.

Protocolo: 815531
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 043/2022 – HeMoPa
Processo administrativo eletrônico nº 2022/558480
oBJETo: registro de Preços para aquisição de Medicamentos do compo-
nente especializado da assistência farmacêutica.
Edital disponível em: www.gov.br/compras e www.compraspara.pa.gov.br 
no Mural de licitações.
UaSG da fundação HEMoPa: 925452
SESSÃo PÚBlica: 01/07/2022
local: www.gov.br/compras
Hora: 09:00 Horas. (Horário de Brasília)
ordenador da despesa: Paulo andré castelo Branco Bezerra.

Protocolo: 815992

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 038/2022
(em grau de repetição)
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 que a sessão do Pregão Eletrônico nº 
028/2022 - aquisição de EQUiPoS, coM BoMBaS dE iNfUSÃo liNEar EM 
coModaTo, para atender as necessidades do ambulatório Hematológico 
da fundação HEMoPa (Hemocentro coordenador), pelo período de 12 
(doze) meses, restou fracaSSado pela 2ª vez.
os autos do Processo administrativo Eletrônico nº 2022/505574  estão à 
disposição dos interessados na sede da fundação HEMoPa.
Belém (Pa), 20 de Junho de 2022.
comissão Permanente de licitação
fundação HEMoPa.

Protocolo: 815660

sUPriMeNto de FUNdo
.

Nº da portaria: 747/2021
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: 2022/760918  Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 815967
Nº da portaria: 748/2022
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: 2022/760956  Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 815972
Nº da portaria: 746/2022
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: 2022/760823 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 815965
Nº da portaria: 745/2022
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: 2022/760738 Período de aplicação:
ordenador: PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra

Protocolo: 815960

diÁria
.

Portaria Nº 634 de 31 de Maio  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 640887/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de dar aPoio TÉcNico/adMiNSTraTiVo EM SErViÇoS rElacio-
NadoS a iNaUGUraÇÃo do PrÉdio NoVo do HEMocENTro rEGioNal 
dE caSTaNHal/Pa no período de 28/05 a 02/06/2022.
caloS fariaS PacHEco, cPf: 243266232-68, Téc. Manut./GEMaN, MaT.: 
577146671, 5,5 diarias, fEliX JoNHES aSSUNÇÃo NaSciMENTo, cPf: 
692993402-00, Téc. Manut./GEMaN, MaT.: 59494601, 5,5 diarias, lUiZ 
rENaTo fraNco HaGMaNN dE fiGUEirEdo, cPf: 265962022-91, ad-
minstrador/GEMaN, MaT.: 7000898,  5,5 diarias, MarcElo VicTor MoU-
ra araNHa. cPf: 858880602-91, Gerente/GEMaN, MaT.: 572251201, 5,5 
e JorGE TEodoro SErrÃo doS SaNToS, cPf: 082564702-91, Téc. re-
frig./GEMaN, Mar.; 5,5 diarias.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  31 de  Maio  de  2022.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 815539
Portaria Nº 642 de 02 de Junho  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº  603200/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s) servidor (es) abaixo relacionado(s), 
com o objetivo  de ParTiciPar daS caMPaNHaS EXTErNaS dE caPTa-
cÃo dE caNdidaToS a doadorES dE SaNGUE No MUNicÍPio dE aNa-
NiNdEUa/Pa no dia 20/05/2022
iZaEl cUNHa dE liMa, cPf:751657332-15, ag. admin./GETrd, MaT.: 
5418833691, 0,5 diária, iracEMa da lUZ fariaS da coNcEiÇÃo, cPf: 
620483252-20, ag. admin./GETrd, MaT.: 5963076, 0,5 diaria, SErGio 
Marcio dE aNdradE SardiNHa, cPf: 423706392-53, ag. admin./GE-
Trd, MaT.: 57294380, 0,5 diaria, Valdira cHriSTiNE alVES dE Mora-
ES, cPf: 017418272-48, ag. admin./GETrd, MaT.: 5962110, 0,5 diaria, 
JUaN MoNTEiro da SilVa, cPf: 013530096-70, Médico/GETrd, MaT.: 
5961716, 0,5 diaria, MardEN craVo dE oliVEira, cPf: 003074462-80, 
Médico/GETrd, MaT.: 54230977, 0,5 diartia, MarlUcE GoNÇalVES ra-
MoS, cPf: 585926442-91, Enferm./GETrd, MaT.: 541880871, 0,5 diaria e 
KariNa faiNE da SilVa frEiTaS, cPf: 003709642-76, Enferm;/GETrd, 
MaT.: 8000321, 0,5 diaria. .
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará, 02 de  Junho de 2022.
PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 815540
Portaria Nº 669 de 08 de Junho  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 690862/2022.
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rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  Par-
TiciPar da iNaUGUraÇÃo do NoVo PrÉdio do HEMocENTro rEGio-
Nal  dE caSTaNHal/Pa no dia 02/06/2022.
MÔNica  MorEira BarBalHo, cPf: 304404592-49, chefe de Gabine/
PrESi, MaT.: 5795001, 0,5 diaria .
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  08 de  Junho de 2022  .
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 815551
Portaria Nº 671 de 08 de Junho  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº  641151/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s) servidor (es) abaixo relacionado(s), 
com o objetivo  de ParTiciPar daS caMPaNHaS EXTErNaS dE caPTa-
cÃo dE caNdidaToS a doadorES dE SaNGUE Na ilHa dE MoSQUEiro/
Pa no dia 28/05/2022
raYSSa criSTiNa ViEira dE SoUZa, cPf: 008962512-92, Enferm./
GETrd, Mar.: 5963161, 0,5 diaria, MarcElo SoUZa da SilVa, cPf: 
632691472-87, Enferm./GETrd, MaT.: 57191320, 0,5 diaria, SilVia 
Maria GoMES corrEa, cPf: 455039232-00, ag. admin./GETrd, MaT.: 
5939069, 0,5 diaria e Valdira cHriSTiNE alVES dE MoraES, cPf: 
017418272-48, ag. admin./GETrd, MaT.: 5962110, 0,5 diaria .
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará, 08 de  Junho de 2022.
PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 815552
Portaria Nº 672 de 08 de Junho  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 452055/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de ParTiciPar dE aÇÃo EXTErNa dE caPaciTaÇÃo No cUrSo dE 
BlS EM BElÉM/Pa no dia 25/06/2022.
lUciaNa caSTaNHEira SalES, cPf: 297807302-06, Enfermeira/cHr-
caS, MaT.: 57198781, 0,5.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  08 de  Junho  de  2022.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 815553
Portaria Nº 646 de 02 de Junho  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 674364/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de  ParTiciPar dE  ViSToria TÉcNica E ENTrEGa da oBra da rE-
forMa do NoVo PrEdio do HEMocENTro rEGioNal  dE caSTaNHal/
Pa nos dias 01 e 02/06/2022.
Maria cHaVES ZUMEro TriNdadE, cPf: 786332302-91, coordenadorar/
coloG, MaT.: 572115632, 1,0 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  02 de  Junho  de  2022.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 815554
Portaria Nº 673 de 10 de Junho  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº  549535/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s) servidor (es) abaixo relacionado(s), 
com o objetivo  de ParTiciPar da SEMaNa NacioNal dE liciTaÇÕES E 
coNTraToS EM forTalEZa/cE no período de 26/06 a 02/07/2022.
HildEfraNEidE BEZErra liMa. cPf: 638355502-25, Gerente/PrESi, 
MaT.: 59466441, 6,5 diarias, ilVia BENTES GUiMarÃES, cPf: 280956182-
68, Gerente/GEcoM, MaT.: 70064892, 6,5 diarias e JoSEaNE fErrEira 
raiol, cPf: 635974702-20, Economista/cPl, MaT.: 541959563, 6,5 diarias,
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará, 10 de  Junho de 2022.
PaUlo aNdrÉ caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 815555
Portaria Nº 680 de 13 de Junho  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 698712/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de ParTiciPar da caMPaNHa EXTErNa dE caPTaÇÃo dE caNdi-
daToS a doadorES dE SaNGUE No MUNiciPio dE SaNTa iZaBEl/Pa no 
dia  11/06/2022.
SHirliaNE SilVa dE MoraES, cPf: 847236372-49, Servente/coPa, 
MaT.: 571746631, 0,5 diaria.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  13 de  Junho de  2022  .
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 815556

Portaria Nº 683 de 13 de Junho  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 698867/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de ParTiciPar da caMPaNHa EXTErNa dE caPTaÇÃo dE caNdi-
daToS a doadorES dE SaNGUE No MUNiciPio dE aNaNiNdEUa/Pa nos 
dias 14  e 15/06/2022.
SHirliaNE SilVa dE MoraES, cPf: 847236372-49, Servente/coPa, 
MaT.: 571746631, 1,0 diaria.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  13 de  Junho de  2022  .
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 815557
Portaria Nº 681 de 13 de Junho  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 709780/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de coNdUZir SErVidor ao MUNiciPio dE caSTaNHal/Pa no dia 
09/06/2022.
faBio JoSE alcaNTara da SilVa, cPf: 582209412-00, Motorista/GETra, 
MaT.: 54188494, 0,5 diaria, .
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  13 de  Junho  de  2022.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 815558
Portaria Nº 682 de 13 de Junho  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 708669/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  coN-
dUZir TÉcNicoS E EQUiPaMENToS ao MUNiciPio dE MariTUBa/Pa No 
dia 07/06/2022.
Eloi MarTiNS PiMENTEl, cPf: 453030962-20, Motorista /GETra, MaT.: 
55587511, 0,5 diaria e MarcElo SaNToS dE liMa, cPf: 480592182-04, 
Motorista/GETra, MaT.: 54263241, 0,5 diaria
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  13 de  Junho de  2022  .
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 815559
Portaria Nº 684 de 13 de Junho  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 698266/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de forNEcEr aPoio Na caMPaNHa EXTErNa No MUNiciPioS dE 
aNaNiNdEUa/Pa no dia 20/05/2022.
 carloS aUGUSTo cUNHa liMa, cPf: 750343442-20, ag. art. Praticas/
coloG, MaT.: 572263471, 0,5 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  13 de  Junho  de  2022.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 815560
Portaria Nº 685 de 13 de Junho  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 698068/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de ParTiciPar da caMPaNHa EXTErNa dE caPTaÇÃo dE caN-
didaToS a doadorES dE SaNGUE No MUNiciPio dE aNaNiNdEUa/Pa 
no dia 14/06/2022.
JoSE riBaMar SaNToS rodriGUES, cPf: 186672952-72, Servente/GE-
lES, MaT.: 70001701, 0,5 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  13 de  Junho  de  2022.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 815561
Portaria Nº 695 de 14 de Junho  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 706856/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de dar aPoio TÉcNico Na caMPaNHa dE doaÇÃo dE SaNGUE 
QUE ocorrEra No MUNiciPio dE BraGaNÇa/Pa no período de 17 a 
19/06/2022.
JoSÉ rUi SaMPaio SaNTaNa, cPf: 585212242-49, Téc. Manut./GEMaN, 
MaT.: 59494461, 2,5 diaras.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  14 de  Junho  de  2022.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 815562
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Portaria Nº 696 de 14 de Junho  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 694444/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de ParTiciPar da caMPaNHa EXTErNa dE caPTaÇÃo dE caNdi-
daToS a doadorES dE SaNGUE No MUNiciPio dE aNaNiNdEUa/Pa no 
dia 15/06/2022.
iNaldo MarTiNS doS SaNToS, cPf: 568.035.242-72, ag. de Port./co-
loG, MaT.: 541908661, 0,5 diaria e JoSUE PErEira rodriGUES, cPf: 
712431942-00, Téc. Manut./coloG, MaT.: 5963109, 0,5 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará  
HEMoPa - Pará,  14 de  Junho  de  2022.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 815563
Portaria Nº 697 de 14 de Junho  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 619491/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de rEaliZar MaNUTENÇÕES PrEVENTiVaS E corrETiVaS EM EQUi-
PaMENToS  UTiliZadoS No HEMoNUclEoS dE TUcUrUi/Pa E aBaETE-
TUBa/Pa no período de 22 a 25/06/2022.
lUiZ rENaTo fraNco HaGMaNN dE fiGUEirEdo, cPf: 265962022-91, 
adminstrador/GEMaN, MaT.: 7000898, 7,5 diariaS,  daNiEl aUGUSTo 
fErNaNdES dE oliVEira, cPf: 244860512-20, aux.operacional /GEMaN, 
MaT.: 3255212, 7,5 diarias e JorGE TEodoro SErrÃo doS SaNToS, 
cPf: 082564702-91, Téc. refrig./GEMaN, Mar.; 7,5 diarias.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  14 de  Junho  de  2022.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 815564
Portaria Nº 698 de 15 de Junho  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 669913/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de  dar aPoio loGiSTico Na iNaUGUraÇÃo do NoVo PrÉdio do 
HEMocENTro rEGioNal dE caSTaNHal/Pa no diz 02/06/2022
rENaTa SoUSa fErrEira, cPf: 946895632-68, ass. Técnica/SENUT, 
MaT.: 5909757, 0,5 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  15 de  Junho  de  2022.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 815565
Portaria Nº 703 de 15 de Junho  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 683427/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de  ParTiciPar dE ViSToria TÉcNica Na oBra dE rEforMa 
do NoVo PrÉdio do HEMocENTro rEGioNal dE caSTaNHal/Pa nos 
dias 04 e 05/06/2022.
ValTEr JUNior PoMPEU da lUZ, cPf: 903.017.902-30, Téc. Manut./GE-
MaN, MaT.: 5957978, 1,0 diaria,
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  15 de  Junho  de  2022.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 815567
Portaria Nº 702 de 15 de Junho  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 676108/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de coNdUZir SErVidorES ao MUNiciPio dE ParaUaPEBaS/Pa  no 
periodo de 03 a 04//06/2022.
MarcoS dE JESUS MiraNda dE oliVEira, cPf: 454951732-87, Motoris-
ta/cHr-MaB, MaT.: 58837332, 1,5 diaria
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  15 de Junho de  2022  .
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 815568
Portaria Nº 704 de 15 de Junho  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 718400/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de rEaliZar ViSToria dE caMPaNHa EXTErNa No MUNiciPio dE 
aNaNidEUa/Pa no dia 08/06/2022.

daNiEllE cordEiro da cUNHa, cPf: 013130692-80, Téc. Enferm./GE-
cod, MaT.: 5957184, 0,5 diaria
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  15 de  Junho  de  2022.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 815569
Portaria Nº 705 de 15 de Junho  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 710604/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de  coNdUZir SErVidor ao MUNiciPio dE TUcUrUi/Pa no período 
de 14 a 16/06/2022.
SilVio SaNToS ViEira, cPf: 402271112-49, Motorista/GETra, MaT.: 
54188494, 2,5 diarias.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  15 de  Junho  de  2022.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 815570
Portaria Nº 707 de 15 de Junho  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 522953/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de ParTiciPar dE iNVENTário dE BENS MoViES E dE coNSUMo, 
TrEiNaMENTo SiSPaT WEB, SiSMaT No HEMoNUclEo dE TUcUrUÍ/Pa 
No PEriodo dE 20 a 25/06/2022
PEdro PaUlo ViNaGrE, cPf: 402556462-91, ag. admin./GEraP, MaT.: 
56308191, 5,5 diarias e JoSÉ aUGUSTo doS SaNToS MoraES, cPf: 
302569502-10, ag. admin./GEraP, MaT.: 59372112, 5,5 diarias.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará, 15 de  Junho  de  2021.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 815571
Portaria Nº 708 de 15 de Junho  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 700378/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  objetivo  
de ParTiciPar da caMPaNHa EXTErNa dE caPTaÇÃo dE caNdiaToS a do-
adorES dE SaNGUE No MUNiciPio dE aNaNidEUa/Pa no dia 15/06/2022.
liliaN lUcia frEirE BoUTH, cPf: 689812602-49, assist. Sociasl/GEcad, 
MaT.: 541956201, 0,5 diaria, KEdMa GalVÃo da coNcEiÇÃo SallES, 
cPf: 612075002-91, aux. admin./GEcad, MaT.: 54189241, 0,5, 10/02, 
diaria e Marcia criSTiNE VaraNda c SaNToS, cPf: 644519172-04, aux. 
admin./GEcad, MaT.: 5941594, 0,5 diaria
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  15 de  Junho de  2022  .
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 815573
Portaria Nº 640 de 01 de Junho  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 603077/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  objetivo  
de ParTiciPar da caMPaNHa EXTErNa dE caPTaÇÃo dE caNdiaToS a do-
adorES dE SaNGUE No MUNiciPio dE aNaNidEUa/Pa no dia 20/05/2022.
iracY MaGalHÂES B. liMa, cPf: 668552762-53, aux. admin/GEcad, 
MaT.: 5937312, 0,5 diaria,, lUiZ fEliPE oliVEira do carMo, cPf: 
011219132-02, assit. Social/GEcad, MaT.: 5919035, 0,5 diaria e KEd-
Ma GalVÃo da coNcEiÇÃo SallES, cPf: 612075002-91, aux. admin./
GEcad, MaT.: 54189241, 0,5 diaria
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  01 de  Junho de  2022  .
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 815547
Portaria Nº 649 de 02 de Junho  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 603077/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de ParTiciPar da caMPaNHa EXTErNa dE caPTaÇÃo dE caN-
diaToS a doadorES dE SaNGUE No MUNiciPio dE MariTUBa/Pa no 
dia 21/05/2022.
iracY MaGalHÂES B. liMa, cPf: 668552762-53, aux. admin/GEcad, 
MaT.: 5937312, 0,5 diaria e lUiZ fEliPE oliVEira do carMo, cPf: 
011219132-02, assit. Social/GEcad, MaT.: 5919035, 0,5 diaria
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  02 de  Junho de  2022  .
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 815548
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Portaria Nº 706 de 15 de Junho  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 703643/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de ParTiciPar da caMPaNHa EXTErNa dE caPTaÇÃo dE doado-
rES No MUNiciPio dE MariTUBa/Pa no dia 07/06/2022.
daiZE dE SoUZa BoTElHo, cPf: 734242002-63, Tec. de Enfermagem/
GEcad, MaT.: 5943981, 0,5 diaria, daNiEllE cordEiro da cUNHa, cPf: 
013130692-80, Téc. Enferm./GEcod, MaT.: 5957184, 0,5 diaria, lariSSa 
liMa MoNTErio da SilVa., cPf: 721434872-15, Enferm./GEcod, MaT.: 
5949468, 0,5 diaria, SaNdra dE faTiMa fErrEira doS SaNToS, cPf: 
723077302-49, Téc. Enferm./GEcod, MaT.: 5955483, 0,5 diaria e SHEi-
la criSTiNa liNS SoarES SilVa, cPf: 027147514-58, Téc. Enferm./GE-
cod, MaT.: 5960863, 0,5 diaria
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  15 de  Junho  de  2022.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 815576

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 316, de 20 de JUNHo de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram designadas pelo de-
creto Governamental datado de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE
-Pará nº 34.848 de 31 de janeiro de 2022,
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013.
rESolVE:
designar a Servidora danilo Palheta Monteiro, matrícula n.º 57219941, 
para acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:
• CONTRATO Nº 161/2022 – ANTONIO C. M. ARAUJO & CIA LTDA-EPP
oBJETo: contratação de empresa especializada para o serviço de manu-
tenção preventiva e corretiva de 05 (cinco) reprocessadoras automatiza-
das de Hemodialisadores, modelo QUaliTY – 1 da marca SaUBErN.
ViGÊNcia: início em 20/06/2022 e término em 19/06/2023.
ProcESSo: 2021/1239233
ModalidadE: PrEGÃo ElETrÔNico N° 82/2022
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo Jorge de Moura Palheta
diretor Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 816232
Portaria N° 331 de 13 de JUNHo de 2022
o Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Go-
vernamental de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE. Nº 34.848 de 
31.01.2022, publicado no doE n° 34.848 de 31.01.2022,
rESolVE:
cESSar, os efeitos da PorTaria N° 108-12/03/2020 publicada no d.o.E. 
n° 34.175-08/04/2020, que designou servidores para compor a coMiSSÃo 
dE PadroNiZaÇÃo E TraTaMENTo dE fEridaS – cPTf, da fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna;
dESiGNar, os servidores abaixo relacionados para compor a coMiSSÃo dE 
PrEVENÇÃo E TraTaMENTo dE fEridaS – cPTf, da fundação Pública Esta-
dual Hospital de clínicas Gaspar Vianna, até ulterior deliberação, sendo:

coordeNador(a)
Nome Matrícula cargo setor

roSaNa coiMBra MaToS 57197941/1 Enfermeiro Serviço de apoio diagnóstico
Vice-coordeNador(a)

roSaNa doS SaNToS ViaNa 57197302/1 Enfermeiro Unidade de Terapia intensiva
secretÁrio(a)

EliaNa doS SaNToS SoUZa 57192257/1 Téc. Enfermagem Serviço de apoio diagnóstico
MeMBros eXecUtores

lariSSa PacHEco dE MoUra KZaM 55589893/2 Enfermeiro clínica Médica
carla GaBriEllE da coSTa GoNÇalVES 5955522/2 Enfermeiro clínica Psiquiátrica

THaiS MarTiNS MacHado 54184612/2 Enfermeiro Serviço de Triagem
NaTalia rodriGUES fErrEira 5963810/1 Enfermeiro Unidade de Terapia intensiva

EUGENia rodriGUES dE araUJo 5277329/3 Enfermeiro cl. Ginecológica e obstétrica
BrUNa rENaTa faria doS SaNToS - Enfermeiro cl. Ginecológica e obstétrica

UrSUla Mara MorEira da SilVa araUJo 55590267/1 farmacêutico Serviço de farmácia
rEJaNE cEciM doS SaNToS 5834651/3 fisioterapeuta clínica Pediátrica

lorENa loBaTo rodriGUES da cUNHa 5950844/1 Nutricionista Serv. Nutrição e dietética
MeMBros coNsULtores

GlaUco doS SaNToS MElo 54193843/1 Médico clínica cirúrgica
JoSE MaciEl caldaS doS rEiS 57195072/2 Médico clínica cirúrgica

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

Protocolo: 816040
Portaria Nº 330 de 13 de JUNHo de 2022
o Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Governamental 
de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE. Nº 34.848 de 31.01.2022,
r E S o l V E:
cESSar, os efeitos da PorTaria N° 211 de 10.06.2019, publicada no 
d.o.E. n° 33.894/12.06.2019, que designou os servidores abaixo, para 
compor a comissão de Prevenção e Tratamento de feridas – c.P.T.f da 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna.
andrezza cristina Gomes de Souza Mota coordenador(a)- Enfermeiro(a)
Bernadete Braga Guimarães Vice-coordenador(a)
Sávina Maria Viana Pantoja  Técnica em Enfermagem (Secretária)
Membros executores
Hosana de Nazaré Miranda carvalho  Enfermeiro
luana da Silva freitas Enfermeiro
Vera lúcia das Neves Santos reis Enfermeiro
ana rosa franco de Menezes Enfermeiro
lilian do Socorro campos reça de carvalho  Enfermeiro
rosana coimbra Matos  Enfermeiro
dine Vitorina de Pereira Barbosa de Pádua  Enfermeiro
Marilena Pinheiro da Souza Silva  Enfermeiro
Sandra Moraes Martins dos Santos Enfermeiro
Mônica douahy rebêlo  Enfermeiro
Maria do Socorro oliva Silva  Enfermeiro
Neyliane Maria ferreira Batista  farmacêutico
Socorro Nazaré araújo almeida Barbosa Nutricionista
Membros consultores
Glauco dos Santos Melo  Médico cirurgião Vascular
andréa cristina Beltrão ferreira Médico infectologista
José Maciel caldas dos reis  Médico
dÊ- SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente /fHcGV

Protocolo: 816038
Portaria N° 332 de 14 de JUNHo de 2022
o Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar 
Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Go-
vernamental de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE. Nº 34.848 de 
31.01.2022,
rESolVE:
cESSar, os efeitos da PorTaria N° 366-25/06/2021 publicada no d.o.E. 
n° 34.622 de 28/06/2021, que designou servidores para compor a Núcleo 
de Segurança do Paciente, da fundação Pública Estadual Hospital de 
clínicas Gaspar Vianna;
dESiGNar, os servidores abaixo relacionados para compor o NÚclEo dE 
QUalidadE E SEGUraNÇa do PaciENTE, da fundação Pública Estadual 
Hospital de clínicas Gaspar Vianna, até ulterior deliberação, sendo:

coordeNador(a)

Nome Matrícula cargo setor

MilENa MorEira BorGES PalHETa 54182341/2 Enfermeiro NQSP – Presidência

MeMBros

aNdrEZZa criSTiNa GoMES dE SoUZa MoTa 54184207/2 Enfermeiro NQSP – Presidência

alaÍS BriTo NaSciMENTo 5938083/3 Médico NQSP – Presidência

Marco aNToNio oliVEira SilVa 5833957/2 fisioterapeuta NQSP – Presidência

JoSiE PErEira da MoTa 54190144/2 Psicólogo NQSP – Presidência

rodriGo aVElar dE alMEida 5827892/2 Enfermeiro NQSP – Presidência

caroliNa da SilVa coSTa - Enfermeiro NQSP – Presidência

MarlUcia Maria dE SoUSa 5854687/2 Téc. de Enfermagem NQSP – Presidência

TErEZiNHa fariaS dE aNdradE 54195198/1 Téc. de Enfermagem NQSP – Presidência

dEiSE da SilVa SaNToS doS PaSSoS 5933258/3 aux. administrativo NQSP – Presidência

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

Protocolo: 816031
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LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 346, de 15 de JUNHo de 202
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,
coNcEdEr afastamento de licença Prêmio aos servidores da fundação Pública 
Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna – fHcGV, abaixo relacionados, de 
acordo com o art. 98 da lei nº 5.810/94. referente ao mês de JUlHo  /2022.
2º Periodo

Matric NoMe carGo triÊNio dias coNce-
didos

Periodo 
coNcedido

Portaria 
aNterior

57188660/1 lEoNila da SilVa 
MarQUES

TEcNico dE 
ENfErMaGEM

10/08/2007 a 
09/08/2010 30 04/07/2022 a 

02/08/2022 -

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

Protocolo: 815912

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Laudo: 96/22
Nome: lUciaNa SaNToS dE alcaNTra
Matrícula: 5955166/1
cargo/ lotação: Nutricionista/fPEHcGV
Período: 10/06/2022 a 24/06/2022

Protocolo: 816154
Laudo: 97/22
Nome: BrENda larYSSa liMa GoNcalVES
Matrícula: 5955599/1
cargo/ lotação: Enfermeiro/fPEHcGV
Período: 10/06/2022 a 15/06/2022

Protocolo: 816156
Laudo: 50/22
Nome: caroliNa BETaNia dE JESUS MardocK
Matrícula: 54188531/3
cargo/ lotação: fisioterapeuta/fPEHcGV
Período: 14/04/2022

Protocolo: 816149
Laudo: 83/22
Nome: SUElEM GoMES da SilVa
Matrícula: 5923652/2
cargo/ lotação: auxiliar administrativo/fPEHcGV
Período: 26/05/2022 a 09/06/2022

Protocolo: 816150
Laudo: 92/22
Nome: aNa VirGiNia PaNToJa corrEa
Matrícula: 5964870/1
cargo/ lotação: Gerente de Grupo Técnico/fPEHcGV
Período: 06/06/2022 a 20/06/2022

Protocolo: 816151

.

.

errata
.

errata de Portaria
Fica retificado na PORTARIA N° 347 de 16 de junho de 2021, o seguinte:
oNde LÊ-se:
1º Periodo

MatrÍcULa NoMe carGo triÊNio dias Periodo 
coNcedido

Portaria 
aNterior

54189311/2 roSilEidE dE SoUZa 
TorrES NUTricioNiSTa 05/01/2013 a 

04/01/2016 30 14/06/2021 a 
12/08/2021 -

Leia-se:
1º Periodo

MatrÍcULa NoMe carGo triÊNio dias
Periodo 
coNce-
dido

Portaria 
aNterior

54189311/2 roSilEidE dE SoUZa TorrES NUTricio-
NiSTa

16/04/2016 a 
15/04/2019 30 14/06/2021 a 

13/07/2021 -

Obs: Retificado por ter saído com incorreções no DOE n° 34.618 de 22/06/2021.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente / fHcGV

Protocolo: 815716

coNtrato
.

contrato N° 161/2022
cLassiFicaÇÃo do oBJeto:
objeto: contratação de empresa especializada para o serviço de manuten-
ção preventiva e corretiva de 05 (cinco) reprocessadoras automatizadas de 
Hemodialisadores, modelo QUaliTY – 1 da marca SaUBErN
Valor Total: r$ 97.500,00 (noventa e sete mil e quinhentos reais).
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 82/2022
data assinatura: 20/06/2022
Vigência: início em 20/06/2022 e término em 19/06/2023
origem do recurso: Estadual
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Elemento de despesa: 339039
fonte de recurso: 0261, 0103, 0149 e/ou 0269 e suas respectivas subfon-
tes e superávits.
coNTraTado:
Nome: aNToNio c. M. araÚJo & cia lTda-EPP
Endereço: Travessa angustura n°3605 – Marco
BElÉM /Pa
cEP: 66.093-041
Telefone: (91)32640077/32548059
E-mail: licitacao@tecmed-pa.com
ordenador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 816222
contrato de comodato N° 159/2022
objeto: comodato de fitas para aferição das concentrações mínimas Efeti-
vas (MEc) das soluções a serem utilizadas a cada uso do ácido Peracético, 
utilizados na central de Material e Esterilização (cME), a serem utilizados 
pela coModaTária por um período de 12 (doze) meses.
Modalidade: Pregão Eletrônico SrP nº 56/2022
data assinatura: 17/05/2022
Vigência: início em 17/06/2022 e término em 16/06/2023
origem do recurso: Estadual
coNTraTado:
NoME: dcrUZ coMErcial HoSPiTalar lTda
ENdErEÇo: rUa aGoSTiNHo fErrEira caMPoS, N° 245 – cidadE da SaÚdE.
iTaPEVi/SP – cEP: 06.693-120
TElEfoNE: (11) 2385-6884
E-Mail: licitacoes@dcruzcomercial.com.br
ordENador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 815587
contrato de comodato N° 158/2022
objeto: comodato de Equipamentos utilizados na central de Material e Es-
terilização (cME), a serem utilizados pela coModaTária por um período 
de 12 (doze) meses.
Modalidade: Pregão Eletrônico SrP nº 56/2022
data assinatura: 17/05/2022
Vigência: início em 17/06/2022 e término em 16/06/2023
origem do recurso: Estadual
coNTraTado:
NoME: GUilBEr farMacÊUTica coMÉrcio lTda
ENdErEÇo: PaSSaGEM BoM SoSSEGo – cENTro.
aNaNiNdEUa/Pa – cEP: 67.030-245
TElEfoNE: (91) 3238-3814/(91) 3282-0788
E-Mail: licitação_sim@guilberfarma.com
ordENador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 815886

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 4°
data da assinatura: 15/06/2022.
Classificação do Objeto: Outros
objeto: o presente Termo aditivo tem por objeto a prorrogação de vigência 
do contrato n° 87/2018 na forma da cláUSUla Vii – da Vigência e altera-
ções do contrato original.
Vigência: 31/07/2022 a 30/07/2023
contrato: n° 87/2018
Exercício: 2022
contratado: TraNScidadE SErViÇoS aMBiENTaiS EirEli
Endereço: ESTrada SaNTaNa do aUrá S/N – Bairro aUrá / ananindeua- Pa
cEP: 67.033-765
Telefone: (91) 3265-4815/ 3265-4148/ 3265-0088/ 9993-04584
E-mail: manoel_cidadelimpa@hotmail.com
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 815897

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade Pregão eletrônico
Número: 68/2022
a presente licitação tem por objeto a aquisição de Equipamentos Médicos 
Hospitalares (Mesa cirúrgica; foco cirúrgico de Teto; aparelho de anes-
tesia com Módulo de Capnografia de Pressão Invasiva; Aparelho de Ul-
trassom fixo com doppler; Bisturi Elétrico e Monitores Multiparâmetros 
com Capnografia e Pressão Invasiva), para atender as necessidades da 
fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna — fPEHcGV, 
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conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I, o qual é parte 
integrante do edital, para fornecimento nos prazos e condições constantes 
no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: William Saraiva Garcia
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 04/07/2022
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 815806

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 334, de 14 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 decre-
to Governamental de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE n° 34.848 
de 31/01/2022.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 1.180 de 12.08.2008.
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor abaixo, suprimento de fundos no valor de r$ 
3.000,00 (Três Mil reais), para pagamento de despesas miúdas durante o 
mês de JUNHo/2022, que não podem subordinar-se ao processo normal de 
aplicação da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna.
coNcEdEr o prazo de 30 (TriNTa) dias para aplicação e mais 15 (QUiN-
ZE) dias, contados da data do recebimento, para encaminhamento de 
prestação de contas, sendo que após esse período estará o servidor im-
pedido de receber novo suprimento de fundos, além de estar sujeito a 
tomada de contas especial.
NoME: lEaNdro SoUZa rodriGUES
carGo: aUXiliar adMiNiSTraTiVo
MaTrÍcUla: 5827850/2
rG: 3033527
cPf: 646.381.202-10
333903096 – MaTErial dE coNSUMo…..............................r$ 3.000,00
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente / fPEHcGV

Protocolo: 815705

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 133/2022/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 133/2022, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 56/2022/fPEHcGV, Processo nº 2021/1089383, 
homologado pelo Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 31/05/2022.
oBJETo: aquisição eventual de produtos para saúde (PPS) utilizados na 
central de Material e Esterilização, para atender as necessidades da fun-
dação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna e da clínica de 
Hemodiálise Monteiro leite por um período de 12 (doze) meses.
EMPrESa: TS MEdical coMÉrcio dE ProdUToS E SErViÇoS HoSPiTa-
larES lTda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob 
nº 27.066.602/0001-06, inscrição Estadual nº 90816479-22, com sede 
na Travessa Jorge cuquel, 13 - Seminário, curitiba/Pr, cep: 80.440-100.

iteM descriÇÃo Marca/
FaBricaNte

Necessi-
dade
P/ 12 
Meses

UNid
VaLor
UNitÁ-

rio

VaLor
totaL

03

Escova com cerdas em nylon antimicrobianas 
em ambas as extremidades com cabo antider-
rapante. comprimento de 17 cm aproximada-

mente para limpeza de instrumentais cirúrgicos 
delicados. Tamanho das cerdas: na extremidade 

fina com 2 cm e na extremidade larga 3 cm 
aproximadamente

MoNTEGGia/ 
MoNTEGGia

400 UNd r$ 29,00 r$ 
11.600,00

04

Escova com cerdas em nylon antimicrobianas 
cabo anatômico, para limpeza de produtos 

de grande porte (cuba rim, bandejas, bacias) 
comprimento total de 25 cm aproximadamente e 

cerdas de entre 2 cm e 3 cm.

MoNTEGGia/ 
MoNTEGGia

20 UNd r$ 
101,50 r$ 2.030,00

06

Escova com cerdas em nylon antimicrobiana com 
cabo longo antiderrapante e pega confortável, 

para limpeza dos frascos de aspiração de 5 litros 
comprimento de 30 cm aproximadamente

MoNTEGGia/ 
MoNTEGGia

15 UNd r$ 58,00 r$ 870,00

09

Escova para jarros e tubos de ensaio com cerdas 
em nylon, com cabo rígido para jarros, frascos de 
aspiração de 500ml e tubos de ensaio. Medidas 
aproximadas de 50cm x 12,5mm (comprimento 

x diâmetro).

MoNTEGGia/ 
MoNTEGGia

20 UNd r$ 60,00 r$ 1.200,00

11

Escova endoscópica reutilizável, para lavagem do 
Ureteroscópio com medidas aproximadas de 77 

cm x 5mm x 22 mm (comprimento x diâmetro da 
escova x comprimento da escova)

MoNTEGGia/ 
MoNTEGGia

20 UNd r$ 50,00 r$ 1.000,00

Valor ToTal: r$ 
16.700,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 16.700,00 (dezesseis mil e setecentos reais)
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
ordENador rESPoNSáVEl.

Protocolo: 815584
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 132/2022/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 132/2022, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 56/2022/fPEHcGV, Processo nº 2021/1089383, 
homologado pelo Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 31/05/2022.
oBJETo: aquisição eventual de produtos para saúde (PPS) utilizados na 
central de Material e Esterilização, para atender as necessidades da fun-
dação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna e da clínica de 
Hemodiálise Monteiro leite por um período de 12 (doze) meses.
EMPrESa: dcrUZ coMErcial HoSPiTalar lTda, pessoa jurídica de direi-
to privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 11.794.158/0003-69, inscrição Es-
tadual nº 373.062.106.117, com sede na rua agostinho ferreira campos, 
245 – cidade da Saúde, itapevi/SP, cep: 06.693-120.

iTEM dEScriÇÃo Marca/
faBricaNTE

NEcESSi-
dadE

P/ 12 MESES
UNid Valor

UNiTário
Valor
ToTal

02

ácido PEracÉTico: Solução pronta para 
uso acompanhado de coadjuvante/adju-

vante conforme constar da formulação do 
produto (ativador/inibidor de corrosão). 

concentração de 0,09% a 0,2%, PH ativado 
entre 5,0 a 7,0. atividade até 30 (trinta) dias 

comprovados por fita reagente específica. 
Propriedades microbiológicas: fungicida, vi-
rucida, mico bactericida, bactericida e espo-
ricida. Para uso em desinfecção de alto nível, 
em material médico cirúrgico, endoscópios e 
material termossensíveis. atóxico, biodegra-
dável, não corrosivo em materiais ferrosos 

ou não ferrosos, sem efeito residual. deverá 
acompanhar fita reagente para controle de 

taxa de ácido peracético, em comodato.

PErac-2000/
coSMo-
dErMa

80
Bom-
bona

5 litros
r$ 290,00 r$ 23.200,00

07

Escova com cerdas em nylon antimicrobia-
nas, reutilizável, para endoscópios rígidos ou 
flexíveis flexível para limpeza de instrumen-
tais canulados e com angulação Tamanho de 

6mm (diâmetro) x 230cm (comprimento) 
aproximadamente.

MacK MEdi-
cal/

MacK ME-
dical

 

50 UNd r$ 42,00 r$ 2.100,00

08

cerdas MaciaS para limpeza macia de 
cânulas e instrumentais longos de difícil 
acesso, com cerdas de nylon e fibras de 

poliéster, para limpeza, secagem e inspeção 
de material canulado medindo entre 6mm x 

15 m aproximadamente.

MacK MEdi-
cal/

MacK ME-
dical

06 UNd r$ 344,00 r$ 2.064,00

Valor ToTal: r$ 27.364,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 27.364,00 (Vinte e sete mil, tre-
zentos e sessenta e quatro reais).
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
ordENador rESPoNSáVEl.

Protocolo: 815585
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 134/2022/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 134/2022, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 56/2022/fPEHcGV, Processo nº 2021/1089383, 
homologado pelo Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 31/05/2022.
oBJETo: aquisição eventual de produtos para saúde (PPS) utilizados na 
central de Material e Esterilização, para atender as necessidades da fun-
dação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna e da clínica de 
Hemodiálise Monteiro leite por um período de 12 (doze) meses.
EMPrESa: NoVa MÉdica coMÉrcio E SErViÇoS dE ProdUToS HoSPi-
TalarES lTda - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cNPJ/
Mf sob nº 19.769.575/0001-00, inscrição Estadual nº 15.440.338-5, com 
sede na Travessa  WE 12 – conjunto Satélite , 1000 – Galpão a – coqueiro, 
na cidade de Belém – Pa, cEP: 66670-260.
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iTEM dEScriÇÃo Marca/
faBricaNTE

NEcESSi-
dadE

P/ 12 MESES
UNid Valor

UNiTário
Valor
ToTal

05

Escova com cerdas em nylon antimicrobiana 
cabo antiderrapante e pega confortável para 

limpeza de caixas e containers; de comprimen-
to aproximado entre 17 cm e 18 cm. cerdas 
com rolo de tamanho entre 1,50 a 1,75 cm 

x 6 a 7 cm.

MoNTEGGia/
MoNTEGGia 20 UNd r$ 50,00 r$ 1.000,00

10

Escova com cerdas em nylon antimicrobia-
nas, reutilizável cabo em aço torcido, flexível 
para limpeza de instrumentais canulados e 

com angulação Tamanho 10 mm x 31 cm de 
comprimento aproximadamente

MoNTEGGia/
MoNTEGGia 30 UNd r$ 49,00 r$ 1.470,00

Valor ToTal: r$ 2.470,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 2.470,00 (dois mil, quatrocentos 
e setenta reais).
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
ordENador rESPoNSáVEl.

Protocolo: 815594
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 135/2022/FHcGV
ata de registro de Preços Nº 135/2022, decorrente do Pregão Eletrônico 
para registro de Preços nº 56/2022/fPEHcGV, Processo nº 2021/1089383, 
homologado pelo Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clí-
nicas Gaspar Vianna, em 31/05/2022.
oBJETo: aquisição eventual de produtos para saúde (PPS) utilizados na 
central de Material e Esterilização, com equipamentos em comodato, para 
atender as necessidades da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna e da clínica de Hemodiálise Monteiro leite por um período 
de 12 (doze) meses.
EMPrESa: GUilBEr farMacÊUTica coMÉrcio lTda, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no cNPJ/Mf sob nº 01.399.246/0001-40, inscrição 
Estadual nº 15.189.530-9, com sede na Passagem Bom Sossego, centro, 
ananindeua/Pa, cep: 67.030-245.

Lote i

iteM descriÇÃo
Marca/
FaBri-
caNte

Necessi-
dade
P/ 12 
Meses

UNid
VaLor
UNitÁ-

rio

VaLor
totaL

12

BoBiNa dE filME PláSTico MUlTilaMiNado 
4 caMadaS: composto de poliéster e polipro-

pileno de gramatura 45 m2, com variação de ± 
10% selados com solda tripla em filme. O filme 
4 camadas deverão possuir alta complexidade 
de modo a que proporcionar um sistema de 
barreira microbiana. abertura asséptica do 

envelope pós formados, com indicação do ponto 
de abertura

MEdSTEril/
iNVESTiMar

200 UNd r$ 99,00 r$ 19.800,00

13

BoBiNa dE filME PláSTico MUlTilaMiNado 
4 caMadaS: composto de poliéster e polipro-

pileno de gramatura 45 m2, com variação de ± 
10% selados com solda tripla em filme. O filme 
4 camadas deverão possuir alta complexidade 
de modo a que proporcionar um sistema de 
barreira microbiana. abertura asséptica do 

envelope pós formados, com indicação do ponto 
de abertura.

MEdSTEril/
iNVESTiMar

50 UNd r$ 119,00 r$ 5.950,00

14

BoBiNa dE filME PláSTico MUlTilaMiNado 
4 caMadaS: composto de poliéster e polipro-

pileno de gramatura 45 m2, com variação de ± 
10% selados com solda tripla em filme. O filme 
4 camadas deverão possuir alta complexidade 
de modo a que proporcionar um sistema de 
barreira microbiana. abertura asséptica do 

envelope pós formado, com indicação do ponto 
de abertura.

MEdSTEril/
iNVESTiMar

50 UNd r$ 155,00 r$ 7.750,00

15

BoBiNa dE filME PláSTico MUlTilaMiNado 
4 caMadaS: composto de poliéster e polipro-

pileno de gramatura 45 m2, com variação de ± 
10% selados com solda tripla em filme. O filme 
4 camadas deverão possuir alta complexidade 
de modo a que proporcionar um sistema de 
barreira microbiana. abertura asséptica do 

envelope pós formados, com indicação do ponto 
de abertura

MEdSTEril/
iNVESTiMar 80 UNd r$ 164,00 r$ 13.120,00

Valor do loTE: r$ 46.620,00

loTE ii

iTEM dEScriÇÃo Marca/
faBricaNTE

NEcESSi-
dadE
P/ 12 

MESES

UNid Valor
UNiTário

Valor
ToTal

16

EMBalaGEM 100% PoliProPilENo –SMS: 
Embalagem para esterilização a Vapor ou 
Gás de formaldeído ou oxido de Etileno 

ou Peróxido de Hidrogênio, com gramatura 
de 50 g/m² a 60 g/m², composto em 3 
camadas 100% polipropileno processo 

SMS, sendo a primeira camada Spunbond, 
a segunda camada Meltblown e a terceira 
camada Spunbond. Porosidade controlada, 
isenção de partículas, drapeabilidade sem 
efeito memória, resistência mecânica a 

rasgo e tração, atóxica e hipoalergênica, 
hidrorrepelente e hemorrepelente. Emba-
lagem especial para embalar as caixas de 

instrumental e material superpesados

MEdSTEril/
iNVESTiMar

2.500 UNd r$ 3,65 r$ 9.125,00

17

EMBalaGEM 100% PoliProPilENo –SMS: 
Embalagem para esterilização a Vapor ou 
Gás de formaldeído ou oxido de Etileno 

ou Peróxido de Hidrogênio, com gramatura 
de 50 g/m² a 60 g/m², composto em 3 
camadas 100% polipropileno processo 

SMS, sendo a primeira camada Spunbond, 
a segunda camada Meltblown e a terceira 
camada Spunbond. Porosidade controlada, 
isenção de partículas, drapeabilidade sem 
efeito memória, resistência mecânica a 

rasgo e tração, atóxica e hipoalergênica, 
hidrorrepelente e hemorrepelente. Emba-
lagem especial para embalar as caixas de 

instrumental e material superpesados.

PolarfiX/
PolarfiX

3.000 UNd r$ 2,00 r$ 6.000,00

18

EMBalaGEM 100% PoliProPilENo –SMS: 
Embalagem para esterilização a Vapor ou 
Gás de formaldeído ou oxido de Etileno 

ou Peróxido de Hidrogênio, com gramatura 
de 50 g/m² a 60 g/m², composto em 3 
camadas 100% polipropileno processo 

SMS, sendo a primeira camada Spunbond, 
a segunda camada Meltblown e a terceira 
camada Spunbond. Porosidade controlada, 
isenção de partículas, drapeabilidade sem 
efeito memória, resistência mecânica a 

rasgo e tração, atóxica e hipoalergênica, 
hidrorrepelente e hemorrepelente. Emba-
lagem especial para embalar as caixas de 

instrumental e material superpesados.

PolarfiX/
PolarfiX

3.500 UNd r$ 1,00 r$ 3.500,00

Valor do loTE: r$ 18.625,00

 

Valor ToTal GloBal: r$ 65.245,00

* o valor global estimado desta ata é r$ 65.245,00 (Sessenta e cinco mil, 
duzentos e quarenta e cinco reais).
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
ordENador rESPoNSáVEl.

Protocolo: 815885
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secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 189 de 13 de JUNHo de 2022
o diretor administrativo e financeiro no uso das atribuições que lhe foram 
delegadas pela Portaria nº 02 de 11 de janeiro de 2019, publicada no doE 
nº 33.781 de 15.01.2019 e considerando no art. 72, item ii da lei nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, mediante a apresentação da certidão de 
casamento;
rESolVE:
coNcEdEr, ao servidor JoSE Maria SiQUEira da SilVa id. funcional nº 
3274942/1, ocupante do cargo de auxiliar de administração, lotado na Ge-
rência de Serviços Gerais, 08 (oito) dias de licença casamento, no período 
de 10 a 17.06.2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
fraNciSco EdVaN dE oliVEira
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 816017

.

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo
Retifica-se a publicação no Diário Oficial do Estado do Pará – IOEPA, 
nº 35.009, na data de 15 de Junho de 2022, Protocolo: 814634.
onde se lê:
ModalidadE: Tomada de Preços nº 02/2021.
NoME: TÉcNica ENGENHaria lTda.
cNPJ: 05.283.511/0001-81.
Leia-se:
ModalidadE: Tomada de Preços nº 02/2022.
NoME: coNSTrUTora PlENa EirEli.
cNPJ: 27.105.370/0001-40.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Transportes do Pará - SETraN, em 15 de Junho de 2022.

Protocolo: 815995

.

.

coNVÊNio
.

eXtrato de coNVÊNio
Nº.do coNVÊNio: 108/2022  Processo Nº 2022/574692

Valor Total: r$ 3.478.726,74 (três milhões, quatrocentos e setenta e oito 
mil , setecentos e vinte e seis reais e setenta e quatro centavos)
objeto: recuperação de 75.100 m de vicinais, sendo 9.612,3 m na Vici-
nal 14, 7.284,1 m na Vicinal Patrimônio, 8.287,6 m na Vicinal Jabaroca, 
16.232,60 m na Vicinal Basílio, 7.700m na Vicinal Pedrinhas, 8.341,4m na 
Vicinal cacos, 10.478m na Vicinal Bacabal, 4.243,9m na Vicinal Texeira, 
2.920,1m na Vicinal doca no município de Primavera Pa.
data de assinatura: 20/06/2022  Prazo: 270 (duzentos e setenta) dias
inic. de Vig.: 20/06/2022  T. Vig.: 16/03/2023
foro: comarca de Belém
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7505; 
Natureza da despesa: 444042; fonte: 0101; origem: recurso:  TESoU-
ro; Plano interno: 206coNVrEPV; ação detalhada: 270042
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE PriMaVEra/Pa - cNPJ: 
05.149.141/0001-94.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 816229
eXtrato de coNVÊNio

Nº.do coNVÊNio: 107/2022  Processo Nº 2022/584428
Valor Total: r$ 6.470.000,00 (seis milhões, quatrocentos e setenta mil 
reais).
objeto: aquisição de Máquinas e Equipamentos para Serviços de Terraple-
nagem, revestimento Primário e Pavimentação para o Município de Santa 
Maria das Barreiras – PA, abrangendo, especificamente, a aquisição de : 
08 caminhões Basculantes; 1 retroescavadeira para atender a Secretaria 
de obras, Urbanismo e Terras Patrimoniais do Município de Santa Maria 
das Barreiras – Pa.
data de assinatura: 20/06/2022  Prazo: 365(trezentos e sessenta e cinco) dias
inic. de Vig.: 20/06/2022  T. Vig.: 19/06/2023
foro: comarca de Belém
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7505; 
Natureza da despesa: 444042; fonte: 0101; origem: recurso TESoUro; 
Plano interno: 206convamsb; ação detalhada: 276704
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaNTa Maria daS BarrEiraS/Pa - 
cNPJ: 10.249.381/0001-09.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 816217

eXtrato de coNVÊNio
Nº.do coNVÊNio: 105/2022  Processo Nº 2021/527480

Valor Total: r$ 1.924.826,98 (um milhão, novecentos e vinte e quatro mil, 
oitocentos e vinte e seis reais e noventa e oito centavos).
objeto: Execução de serviços de terraplanagem de 19,60 km de estradas vi-
cinais com e BSTC/BDTC da VICINAL MURAJÁ (10,9 km): Início 0º44’35.69”S 
– Final 47º51’43.27”O / Fim 0º47’13.74”S – 47º56’25.06”O e VICINAL NA-
ZARÉ DO MOCAJUBA (8,7 km): Início 0º55’40.73”S – 47º51’32.60”O / Fim 
0º53’2.22”S – 47º55’23.28”O, no município de Curuçá/PA.
data de assinatura: 20/06/2022  Prazo: 225 (duzentos e vinte e cinco) dias
inic. de Vig.: 20/06/2022  T. Vig.: 30/01/2023
foro: comarca de Belém
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7505; 
Natureza da despesa: 444042; origem do recurso: TESoUro; fonte de 
recurso: 0101; Plano interno: 206coNVTPca; ação detalhada: 276698.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE cUrUÇá/Pa cNPJ: 05.171.939/0001-32.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 816214
eXtrato de coNVÊNio

Nº.do coNVÊNio: 101/2022  Processo Nº 2022/510169
Valor Total: r$ 2.833.098,35 (dois milhões, oitocentos e trinta e três mil, 
noventa e oito reais e trinta e cinco centavos)
objeto: recuperação e Manutenção da Estrada Vicinal São José e assenta-
mento de Bueiros de concreto armado, conforme diretrizes do Estabeleci-
das no Projeto apresentado em anexo. Trecho a Passar pela recuperação 
e Manutenção de 43,5 Km. Ponto Trevo Br -155 / Estrada São José: lat 
6°52’19.11”S Long 49°37’20.70”O Ponto Início do Trecho / Divisa Sapucaia 
/ Xinguara: Lat 6°54’36.6,9”S Long 49°25’27.39”O Ponto Ent. Distrito São 
José Asfalto: Lat 6°51’38.47”S Long 49° 8’25.02”O Ponto Saída Distrito 
São José: Lat 6°51’27.64”S Long 49° 8’6.92”O Ponto Final Estrada / Balsa: 
Lat 6°51’24.84”S Long 49° 6’45.18”O.
data de assinatura: 20/06/2022  Prazo: 150 (cento e cinquenta) dias
inic. de Vig.: 20/06/2022  T. Vig.: 16/11/2022
foro: comarca de Belém
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7505; 
Natureza da despesa: 444042; fonte: 0301; origem: TESoUro; Plano 
interno: 206coNVVrXr; ação detalhada: 276480.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE XiNGUara/Pa - cNPJ: 
04.144.150/0001-20.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 816209
..

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

oUtras MatÉrias
.

aViso de LicitaÇÃo Fracassada
Processo Nº 2022/513199 – PreGÃo eLetrÔNico 

Nº008/2022 - cPH.
a Pregoeira e sua Equipe de apoio da companhia de Portos e Hidro-
vias do Estado do Pará-cPH, instituída pela Portaria nº 155/2021-GP de 
09/11/2021, torna público e para conhecimento de quem interessar pos-
sa, que a licitação supramencionada, tendo como objeto a contratação de 
empresa para o fornecimento de Materiais de consumo de Expediente, 
descartáveis, Higiene e limpeza, o qual visa atender as necessidades do 
Terminal Hidroviário do Porto de Belém luiz rebelo Neto e da sede com-
panhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará, conforme especificações 
constantes no Edital, Termo de referência e seus anexos, foi considerada 
fracaSSada, tendo em vista não terem acudido empresas aptas a pros-
seguirem no certame.
a Presidência da cPH raTifica a decisão, assim como autoriza a sua rE-
PETiÇÃo na forma eletrônica.
Belém/Pa, 20 de junho 2022.
cleide cilene abud ferreira
Pregoeira/cPH
Matrícula nº 2052598.

Protocolo: 816100
..

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

Portaria
.

Portaria Nº 461/2022 – arcoN - Pa, 20 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 e considerando o disposto no art. 74 da 
lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;coNSidEraNdo o ProcESSo ElE-
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TroNico nº 2022/760000; rESolVE: i – iNTErroMPEr por necessidade 
de serviços, o gozo das férias do servidor JoSÉ do Socorro MoraiS 
da crUZ, matricula nº 5632633/2, ocupante do cargo SUPErViSor ii, 
concedida através da Portaria n.º 297/2022- arcoN-Pa, de 29/04/2022, 
publicada no doE nº 34.953, de 02/05/2022,a contar de 21/06/2022. ii – 
o efeito desta Portaria retroagirá a contar de 21/06/2022 rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. aGÊNcia dE rEGUlaÇÃo E coNTrolE dE 
SErViÇoS PÚBlicoS do ESTado do Pará, dE 20 dE JUNHo 2022. EUri-
PEdES rEiS da crUZ filHo diretor Geral – arcoN-Pa.

Protocolo: 815794

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 368/2022 – arcoN-Pa /caF
BeLÉM (Pa), 20 de Maio de 2022.

o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas 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 a c.i. nº 020/2022 – arcoN-Pa/loG;
rESolVE:
i - coNcEdEr adiantamento a servidora Maria do Socorro NEVES Pra-
do, Supervisora i, matrícula nº 3195686/1 e cPf nº 132.942.292-91, para 
atender despesas de pronto pagamento desta arcoN-Pa, conforme dota-
ção orçamentária abaixo discriminada:

FUNcioNaL ProGraMÁtica eLeMeNto desPesa FoNte VaLor
80.201.04.122.1297.8338 3390-30 0261 r$ 1.500,000

ToTal r$ 1.500,00

ii - o prazo de aplicação do Suprimento de fundo será de 60 (sessenta) 
dias, a contar da data de emissão da ordem Bancária e 15 (quinze) dias 
após a aplicação, para finalização da prestação de contas.
iii – o suprido deverá apresentar prestação de contas no prazo de 07(sete) 
dias corridos após o último dia de aplicação, à caf-coordenação para os 
encaminhamentos necessários.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo
diretor Geral da arcoN-Pa

Protocolo: 815643

diÁria
.

Portaria nº 171/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 23 de março de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 1 e ½ (uma e meia) diária, ao beneficiário, Euripedes Reis da Cruz 
filho, diretor Geral, mat 5945659/1 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a Brasília/df, no período de 29 à 30/03/2022, com o 
objetivo de Participação em reunião da aBar. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE 
E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 176/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 20 de abril de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, Jean Luiz Bran-
dão Quaresma, Supervisor, mat 5946036/1, JoSÉ caSTro foNTE, aGEN-
TE fiScal, mat 3272397/1 e Sandielle luiz Silva da cruz, fiscal, mat 
5909099/2 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a San-
ta izabel e Santo antonio do Tauá/Pa, no período 22 à 24/04/2022, com o 
objetivo de realizar fiscalização no transporte rodoviário intermunicipal de 
passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo.
Portaria nº 207/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 05 de abril de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 5 e ½ (cinco e meia) diárias, ao beneficiário, JOELSON RAMOS DE 
QUEiroZ, coNTrolador, mat 5852129/3, adolfo Maia da coSTa JÚ-
Nior, coNTrolador, mat 5852129/3, Waldemar de abreu frazão Neto, 
Supervisor ii, mat 5953703/1, Jorge luiz conceição lima, Secretário ii, 
mat 5561787/7 e BrUNo lEoNardo SoUZa SilVa, SUPErViSor ii, mat 
5946514/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a aca-
rá, Tailândia, Goianésia /Pa no período de 05 à 10/04/2022, com o objetivo 
de acompanhar o diretor de fiscalização em operação. rEGiSTrE-SE, PU-
BliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 208/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 05 de abril de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 5 e ½ (cinco e meia) diárias, ao beneficiário, Wildson Araújo de 
Mello, diretor de Norm. e fiscalização, mat 5960869/1 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a acará,Tailândia, Goianésia/Pa no 
período de 05 à 10/04/2022, com o objetivo de participar de fiscalização 
rodoviária.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 210/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 05 de abril de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 1 e ½ (uma e meia) diária, ao beneficiário, Heleny da Silva Coe-
lho, Tec.reg. Niii, mat 54182699/1 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a cametá/Pa, no período de 06 à 07/04/2022, com o 
objetivo de fiscalização. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUri-
PEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 211/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 05 de abril de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos beneficiários, Nagíla Evelyne 
Motta Halmenschlager, Supervisora ii, mat 5948015/2 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a alENQUEr/Pa, no período de 06 a 
07/04/2022, com objetivo de realizar fiscalização de transporte hidroviário 
intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-
SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.

Portaria nº 213/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 05 de abril de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, Francisco de Paula 
ferreira Nunes, controlador, mat 5953830/1, riNaldo NUNES dE PiNHo, 
aGENTE fiScal, mat 3277879, JoNaTHaN fErNaNdES da SilVa, coN-
Trolador, mat 57221329/2, Jean lucas Monteiro Batista, controlador, 
mat 5893842/3, arTHUr rUBENS raBElo MarTiNS, aGENTE fiScal, 
mat 3278140010, aNdrÉ lUiZ alBUQUErQUE SilVa, coNTrolador, 
mat 5952247/1, JoÃo BaTiSTa HENriQUE dE oliVEira, aGENTE fiS-
cal, mat 2044293/1 e ValdiNEY fErrEira GoMES, coNTrolador, mat 
571921181/3 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a 
SoUrE E SalVaTErra/Pa no período de 06 a 09/04/2022, com o objetivo 
de fiscalização nos transportes rodoviários. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 214/2022 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 06 de abril de 2022. o 
diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coNcE-
DER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, ao beneficiário, Eduardo Antonio Domont 
costa, Gerente do GTT, mat 5945895/ 1 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem à caSTaNHal/Pa, no período de 08 à 10/04/2022, 
com o objetivo de apoio à fiscalização no Terminal de castanhal. rEGiS-
TrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 215/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de abril de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: 
CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, José Edinicio 
Gonçalves da cunha, Supervisor ii, mat 5960379/1, rosendo caetano de 
Sarges, fiscal, 2025043/01 e diego da Silva Bitencourt, controlador, mat 
5952239/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a 
BarcarENa/Pa, no período 06 à 08/04/2022, com o objetivo de realizar 
fiscalização no transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. REGIS-
TrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 216/2022 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 06 de abril de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, Victor Jorge Teixei-
ra dutra da costa, Supervisor ii, mat 5946032/1, domingos de Miranda 
Moura, agente fiscal, mat 327258/01, Evandro Borges de Queiroz, con-
trolador, mat 59474118 de acordo com as bases vigentes, por motivo de 
viagem à Terra alta/Pa, no período de 08 à 10/04/2022, com o objetivo 
de fiscalização nos transportes rodoviário. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 217/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de abril de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos beneficiários, Sergio Murilo Pam-
plona Novaes, controlador, mat 5948091/1 e José ribamar damasceno 
dias, agente fiscal, mat 3276368/1 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a BarcarENa (SÃo fraNciSco)/Pa, no período 
de 09/04/2022 e 10/04/2022, com o objetivo de realizar fiscalização nos 
transportes hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PU-
BliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 218/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de abril de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, Vera Lucia Campos 
Quintairos, Supervisora, mat 590897/5, lucas da cunha ferreira, contro-
lador, José francisco Santos Soares, controlador, mat 5947523/1, Moisés 
rodrigues figueiredo, controlador,mat 5943617/2, francinaldo Meireles 
Wanzeler, controlador, mat 5952241/1 e lucas costa lopes, controlador, 
mat 5947447/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem à 
Barcarena/PA, no período 08 a 10/04/2022, com o objetivo de realizar fis-
calização nos transportes rodoviário intermunicipal de passageiros. rEGiS-
TrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 219/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de abril de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos beneficiários, GABRIEL NEPOMU-
cENo BriTo fEio, coNTrolador, mat 8002832/1 e aNdrÉ lUiZ So-
arES PErEira, coNTrolador, mat 952251/1 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a BarcarENa (araPari/Pa no período de 
09 á 10/04/2022, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 220/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de abril de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coNcE-
DER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, GUSTAVO OLIVEIRA DE 
SoUZa, controlador, mat 5911960/3, lUcaS aMoriM, aGENTE fiScal, mat 
3272486/1 e aNdrÉ lUiZ SoarES PErEira, coNTrolador, mat 952251/1 
de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a Ponta de Pedras/
PA, no período de 08 à 10/04/2022, com o objetivo de realizar fiscalização nos 
transportes hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBli-
QUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 221/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 07 de abril de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coNcE-
DER, 5 e ½ (cinco e meia) diárias, ao beneficiário, Raimundo Celso Rodrigues 
da cruz, mat 379956/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo de via-
gem a BUJarÚ/Pa, no período de 05 à 10/04/2022, com o objetivo de realizar 
fiscalização nos transportes hidroviário intermunicipal de passageiros. REGIS-
TrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 222/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 08 de abril de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, ao beneficiário, Sheyziane Nobre 
Portilho, auxiliar em regulação Serv. Publ., mat 57192352/1 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a castanhal e inhangapi/Pa, 
no período de 08 á 10/04/2022, com o objetivo de acompanhar serviço de 
fiscalização. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.EURIPEDES REIS 
da crUZ filHo.
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Portaria nº 223/2022 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 06 de abril de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiários, Antonio Paulo 
Monteiro de Souza, coord. adm. financeiro, mat 51482379, luzilene Sou-
za Silva, Técnico regulação N/i, mat 5948090/1, andré augusto Pamplona 
freire, aux.em regulação, mat 5947484/1, camila ataíde de lima, Geren-
te do Jurídico, mat 5946055/2 e clauton Nazareno Marques leal, auxiliar 
em regulaçao, mat 8002833/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo 
de viagem a Paragominas, Mãe do rio e Bragança/Pa, no período de 10 à 
14/04/2022, com o objetivo de fiscalização de apoio aos Terminais das lo-
calidades em pauta. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 224/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de abril de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 2 e ½ (duas e meia) diária, ao beneficiário, VALDOMIRO SOARES 
loPES, controlador, mat 5952240/1 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a anapu/Pa, no período de 07/04/2022 à 09/04/2022 , 
com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes rodoviário. REGIS-
TrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 226/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 08 de abril de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiários, Caroline Nazaré 
da Silva carvalho, asistente administrativa., carolina Silva de Souza, Se-
cretária ii, mat 5947304/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo de 
viagem a dom Elizseu e Paragominas/Pa, no período de 10 à 14/04/2022, 
com o objetivo de acompanhar serviço de fiscalização. REGISTRE-SE, PU-
BliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 227/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 08 de abril de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos beneficiários, João Carlos Pereira de 
Souza, controlador, mat 5948106/1 e GaBriEl NEPoMUcENo BriTo fEio, 
coNTrolador, mat 8002832/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo 
de viagem a Barcarena (arapari)/Pa no período de 09/04/2022 e 10/04/2022, 
com o objetivo de fiscalização nos transportes hidroviário. REGISTRE-SE, PU-
BliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 231/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 12 de abril de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 5 e ½ (cinco e meia) diárias, ao beneficiário, Wildson Araújo de 
Mello, diretor de Norm. e fiscalização, mat 5960869/1 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a ipixuna, aurora do pará, Mãe do 
rio/Pa no período de 12 à 17/04/2022, com o objetivo de participar de 
fiscalização rodoviária. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.EURI-
PEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 232/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 12 de abril de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 5 e ½ (cinco e meia) diárias, ao beneficiário, Wildson Araújo de 
Mello, diretor de Norm. e fiscalização, mat 5960869/1 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a Santarém/Pa no período de 19 
à 24/04/2022, com o objetivo de participar de inauguração do terminal 
rodoviária. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo.
Portaria nº 235/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 12 de abril de 2022.
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 5 e ½ (cinco e meia) diárias, aos beneficiários, HELTON FRANCIS-
co crUZ da cUNHa, Supervisor i, mat 5945902/1, PaUlo liMa SaN-
ToS, fiScal, mat 2029561, MiGUEl MacHado MacEiÓ, fiScal, mat 
3272486013, Benedito Gomes de araújo, agente fiscal, mat 2039354/1 
e domingos de Miranda Moura, agente fiscal, mat 327258/01 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a SaNTa Maria do Pará, 
caPaNEMa/Pa, no período 12 à 17/04/2022, com o objetivo de realizar 
fiscalização no transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. rEGiS-
TrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 234/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 12 de abril de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 5 e ½ (cinco e meia) diárias, aos beneficiários, ADOLFO MAIA 
da coSTa JÚNior, coNTrolador, mat 5852129/3, aNdrÉ lUiZ alBU-
QUErQUE SilVa, coNTrolador, mat 5952247/1 e Joelson ramos de 
Queiroz, controlador, mat 5889829/2 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a ipixuna do Pará, aurora do Pará, Mãe do rio/Pa 
no período de 12 a 17/04/2022, com o objetivo de acompanhar o diretor 
de fiscalização em operação. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 233/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 12 de abril de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 5 e ½ (cinco e meia) diárias, aos beneficiários, Jorge Luiz Con-
ceição lima, Secretário ii, mat 5561787/7, BrUNo lEoNardo SoUZa 
SilVa, SUPErViSor ii, mat 5946514/1, Waldemar de abreu frazão Neto, 
Supervisor ii, mat 5953703/1 e arleandro firmino Simplício, controlador, 
mat 5952245/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem 
a ipixuna do Pará, aurora do Pará, Mãe do rio /Pa no período de 12 a 
17/04/2022, com o objetivo de acompanhar o diretor de fiscalização em 
operação. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo.
Portaria nº 236/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 12 de abril de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, Pedro Ferreira dos 
Santos, controlador, mat 5952255/1 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a Óbidos/Pa, no período de 12 a 15/04/2022, com 
objetivo de realizar fiscalização de transporte hidroviário intermunicipal de 
passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo.

Portaria nº 238/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 12 de abril de 2022.
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 5 e ½ (cinco e meia) diárias, ao beneficiário, MARCOS ALEXANDRE 
SilVa E SoUZa, aUXiliar EM rEGUlaÇÃo, mat 5893336/3 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a ipixuna do Pará, aurora do 
Pará, Mãe do rio/Pa no período de 12/04/2022 a 17/04/2022, com o obje-
tivo de acompanhar o diretor de fiscalização em operação. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 239/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 12 de abril de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos beneficiários, ELIANE ROCHA 
dE la oSa caBEZa, Tecnico em reg ii, mat 5045363-1 e José do So-
corro Morais da cruz, Supervisor ii, mat 5632633/2 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a Maracanã/Pa, no período de 
12 a 13/03/2022, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 240/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 12 de abril de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, Vera Lucia Campos 
Quintairos, Supervisora, mat 590897/5, lucas da cunha ferreira, con-
trolador, mat 5948110/1, José francisco Santos Soares, controlador, mat 
5947523/1, Moisés rodrigues figueiredo, controlador, mat 5943617/2, 
francinaldo Meireles Wanzeler, controlador, mat 5952241/1 e lucas costa 
lopes, controlador, mat 5947447/1 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem à Barcarena/Pa, no período 15 a 17/04/2022, com o ob-
jetivo de realizar fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal de 
passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo.
Portaria nº 241/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 12 de abril de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 2 e ½ (duas meia) diárias, ao beneficiário, Euripedes Reis da Cruz 
filho, diretor Geral, mat 5945659/1 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a Santarém/Pa, no período de 19 à 21/04/2022, 
com o objetivo de participar da inauguração do terminal hidroviário de 
Santarém. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo.
Portaria nº 243/2026 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 12 de abril de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, Jean Luiz Brandão 
Quaresma, Supervisor, mat 5946036/1, Jose castro fontes, agente fiscal, 
mat 3272597/1 e Sandielle luiz Silva da cruz, fiscal, mat 5909099/2 de 
acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a SaNTa BarBara/
PA, no período 14 à 16/04/2022, com o objetivo de realizar fiscalização no 
transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBli-
QUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 245/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 12 de abril de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, José Edinicio Gon-
çalves da cunha, Supervisor ii, mat 5960379/1, rildo Gonçalves alma-
da, fiscal, mat 200260146-027 e José Joaquim Bechir, agente fiscal, mat 
2026155/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a 
Barcarena e igarapé Miri/Pa, no período 14 – 16/04/2022, com o objetivo 
de realizar fiscalização no transporte rodoviário intermunicipal de passa-
geiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da 
crUZ filHo.
Portaria nº 247/2022 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 13 de abril de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, Simone Lopez Riera, 
assessora, mat 5947399/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo 
de viagem a Santa Maria do Pará/Pa, no período de 15 à 17/04/2022, com 
o objetivo de acompanhar diretor em reunião. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-
SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 248/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 13 de abril de 2022. o 
diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coNcE-
DER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, Sergio Murilo Pamplo-
na Novaes, controlador, mat 5948091/1, aNdrÉ lUiZ SoarES PErEira, 
coNTrolador, mat 952251/1 e JoÃo carloS PErEira dE SoUZa, coN-
Trolador, mat 5948106/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo 
de viagem a PoNTa dE PEdraS/Pa, no período de 15 a 17/04/2022, com o 
objetivo de realizar fiscalização nos transportes hidroviário intermunicipal 
de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 250/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 13 de abril de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 5 e ½ (cinco e meia) diárias, ao beneficiário, Raimundo Celso Ro-
drigues da cruz, mat 379956/1 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a aBaETETUBa/Pa, no período de 13 à 18/04/2022, com 
o objetivo de realizar fiscalização nos transportes hidroviário intermunicipal 
de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 249/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 13 de abril de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, JOSÉ DO SOCOR-
ro rocHa, aGENTE fiScal, mat 327455117 1 e GaBriEl NEPoMUcENo 
BriTo fEio, coNTrolador, mat 8002832/1 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a Barcarena(São francisco)/Pa no perí-
odo de 15 à 17/04/2022, com o objetivo de fiscalização nos transportes 
hidroviário. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo.
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Portaria nº 251/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 13 de abril de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, GUSTAVO OLIVEI-
ra dE SoUZa, controlador, mat 5911960/3 e lUcaS aMoriM, aGENTE 
fiScal, mat 3272486/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo de 
viagem a BarcarENa/Pa, no período de 15 à 17/04/2022, com o objetivo 
de realizar fiscalização nos transportes hidroviário intermunicipal de pas-
sageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da 
crUZ filHo.
Portaria nº 252/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 13 de abril de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, ROBERTO CARLOS 
ZaidaN coElHo, aUX. EM rEGUlaÇÃo, mat 5862809/3 e JoSÉ riBaMar 
daMaScENo diaS, aGENTE fiScal, mat 3276368/1 de acordo com as ba-
ses vigentes, por motivo de viagem a cacHEira do arari/Pa, no período 
de 15 a 17/04/2022, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 254/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 13 de abril de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 1 e ½ (uma e meia) diária, ao beneficiário, VALDOMIRO SOARES 
loPES, controlador, mat 5952240/1 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a ViTÓria do XiNGU/Pa, no período de 13 à 14/04/2022 
, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes rodoviário. REGIS-
TrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 253/2022 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 13 de abril de 2022. o 
diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coNcE-
DER, 6 e ½ (seis e meia) diárias, aos beneficiários, Reginaldo Guimarães de 
Brito, assessor, mat 5946646/1 e Eliane rocha de la osa cabeza, Técnica, 
mat 5045363.1 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a 
ipixuna do pará, aurora do pará, Mãe do rio/Pa, no período de 14/04/2022 a 
20/04/2022, com o objetivo de acompanhar diretor em reunião. rEGiSTrE-
SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 255/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 15 de abril de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos beneficiários, Antonio Paulo Mon-
teiro de Souza, coord. adm. financeiro, mat 51482379 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a Goianésia do Pará//Pa, no período 
de 18 à 19/04/2022, com o objetivo de verificação no setor de fiscalização 
de apoio aos Terminais. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUri-
PEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 256/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 13 de abril de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 1 e ½ (uma e meia) diária, ao beneficiário, Adriano Carvalho de 
lima, Secretario ii, mat 70096705/3 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a caPaNEMa/Pa, no período de 13 à 14/04/2022, 
com o objetivo de ações de entrega de carteirinhas de gratuidade intermu-
nicipal. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da 
crUZ filHo.
Portaria nº 244/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 12 de abril de 2022.
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, Dayanne Matos 
das chagas, controladora, mat 5947459/1 e raimundo Nonato Pantoja da 
Silva, agente fiscal, mat 2044293-001 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a BENEVidES/Pa, no período 14 à 16/04/2022, com 
o objetivo de realizar fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal 
de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 242/2022 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 12 de abril de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, Victor Jorge Tei-
xeira dutra da costa, Supervisor ii, mat 5946032/1 e Evandro Borges de 
Queiroz, controlador, mat 59474118 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem à Terra alta/Pa, no período de 14 à 16/04/2022, com o 
objetivo de fiscalização nos transportes rodoviário. REGISTRE-SE, PUBLI-
QUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 257/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 13 de abril de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, Rosendo Caetano 
de Sarges, agente fiscal, mat 2025043/01 e José do Socorro Morais da 
cruz, Supervisor ii, mat 5632633/2 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a Santa Maria/Pa, no período 14 à 17/04/2022, com o 
objetivo de realizar fiscalização no transporte rodoviário intermunicipal de 
passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo.
Portaria nº 258/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 13 de abril de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 3 e ½ (três e meia) diária, aos beneficiários, Gilberto Alves da 
Silva, Supervisor ii, mat 5945899/1, Jeiphanie almeida Guimarães, con-
trolador, mat 5953882/1 e Affonso Eleutério Rocha Júnior, Controlador, mat 
7154742/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a Pa-
rauapebas/Pa, no período de 13 à 16/04/2022, com o objetivo de realizar 
serviço de fiscalização nos transportes rodoviário. REGISTRE-SE, PUBLI-
QUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 290/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 18 de abril de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, ao beneficiário, Sefatias Santos Matias, 
Supervisor i, mat 5946594/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo 
de viagem a Santarém/Pa no período de 18/04/2022 à 19/04/2022, com 
objetivo de realizar fiscalização de transporte hidroviário intermunicipal de 
passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo.

Portaria nº 262/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 18 de abril de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos beneficiários, Pedro Ferreira dos 
Santos, controlador, mat 5952255/1 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a alENQUEr/Pa, no período de 18 a 19/04/2022, com 
objetivo de realizar fiscalização de transporte hidroviário intermunicipal de 
passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo.
Portaria nº 261/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 18 de abril de 2022 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, ao beneficiário, MARCOS SILVA DE 
oliVEira, oNTrolador, mat 5952250/1 7 de acordo com as bases vi-
gentes, por motivo de viagem a Santarém/Pa no período de 18/04/2022 à 
19/04/2022, com o objetivo de fiscalização nos transportes hidroviário. RE-
GiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 264/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 19 de abril de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, ao beneficiário, Alvaro Guilherme 
Palheta amazonas, Gerente do GTS, mat 5281482/9 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a Barcarena/Pa no período de 19 
à 21/04/2022, com o objetivo de tratativas de captação de novos con-
vênios. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da 
crUZ filHo.
Portaria nº 266/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 19 de abril de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, ½ (meia) diária, ao beneficiário, VALDOMIRO SOARES LOPES, 
controlador, mat 5952240/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo 
de viagem a Brasil Novo/Pa, no dia 20/04/2022, com o objetivo de reali-
zar fiscalização nos transportes rodoviário. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 267/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 20 de abril de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, ao beneficiário, Raimundo Celso 
rodrigues da cruz, mat 379956/1 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a acará/Pa, no período de 21 à 25/04/2022, com o ob-
jetivo de realizar fiscalização nos transportes hidroviário intermunicipal de 
passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo.
Portaria nº 268/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 20 de abril de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiários, ADOLFO MAIA 
da coSTa JÚNior, coNTrolador, mat 5852129/3, aNdrÉ lUiZ alBU-
QUErQUE SilVa, coNTrolador, mat 5952247/1 e Joelson ramos de 
Queiroz, controlador, mat 5889829/2 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a ipixuna do Pará, aurora do Pará, Mãe do rio/Pa no 
período de 20 a 24/04/2022, com o objetivo de fiscalização nos transportes 
rodoviário. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo.
Portaria nº 269/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 20 de abril de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: 
CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, Sergio Murilo 
Pamplona Novaes, controlador, mat 5948091/1 e GaBriEl NEPoMUcE-
No BriTo fEio, coNTrolador, mat 8002832/1 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a Barcarena (arapari)/Pa, no período de 
21 a 23/04/2022, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 270/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 20 de abril de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, GUSTAVO OLIVEI-
ra dE SoUZa, controlador, mat 5911960/3 e lUcaS aMoriM, aGENTE 
fiScal, mat 3272486/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo de 
viagem a Barcarena (São francisco)/Pa, no período de 21 à 23/04/2022, 
com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes hidroviário intermu-
nicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUri-
PEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 271/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 20 de abril de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, ANDRÉ LUIZ SO-
arES PErEira, coNTrolador, mat 952251/1 e JoÃo carloS PErEira 
dE SoUZa, coNTrolador, mat 5948106/1 de acordo com as bases vi-
gentes, por motivo de viagem a Santa cruz do arari/Pa, no período de 
21 a 23/04/2022, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 272/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 20 de abril de 2022. o 
diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coNcE-
DER, 2 e ½ (duase meia) diárias, aos beneficiários, José Ribamar Damas-
ceno dias, agente fiscal, mat 3276368/1 e JoSÉ do Socorro rocHa, 
aGENTE fiScal, mat 327455117 1 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a cachoeira do arari/Pa, no período de 21 a 23/04/2022, 
com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes hidroviário intermu-
nicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUri-
PEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 273/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 20 de abril de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
cEdEr, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiários, Waldemar de 
abreu frazão Neto, Supervisor ii, mat 5953703/1, BrUNo lEoNardo 
SoUZa SilVa, SUPErViSor ii, mat 5946514/1, JorGE lUiZ coNcEiÇÃo 
liMa, SEcrETário, mat 5561787/7 e arlEaNdro firMiNo SiMPlÍcio, 
mat 5952245/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a 
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ipixuna, aurora do Pará e Mãe do rio/Pa no período de 20 à 24/04/2022, com 
o objetivo de acompanhar o diretor de fiscalização em operação. rEGiSTrE-
SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 274/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 20 de abril de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiários, Francisco de 
Paula ferreira Nunes, controlador, mat 5953830/1, riNaldo NUNES dE 
PiNHo, aGENTE fiScal, mat 3277879, JoNaTHaN fErNaNdES da SilVa, 
coNTrolador, mat 57221329/2, Jean lucas Monteiro Batista, controla-
dor, mat 5893842/3 e ValdiNEY fErrEira GoMES, coNTrolador, mat 
571921181/3 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a 
SoUrE E SalVaTErra/Pa no período de 20 a 24/04/2022, com o objetivo 
de fiscalização nos transportes rodoviários. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 275/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 20 de abril de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, Vera Lucia Campos 
Quintairos, Supervisora, mat 590897/5, lucas da cunha ferreira, con-
trolador, mat 5948110/1, José francisco Santos Soares, controlador, mat 
5947523/1, Moisés rodrigues figueiredo, controlador, mat 5943617/2, 
francinaldo Meireles Wanzeler, controlador, mat 5952241/1 e lucas costa 
lopes, controlador, mat 5947447/1 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem à Barcarena/Pa, no período 22 a 24/04/2022, com o ob-
jetivo de realizar fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal de 
passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo.
Portaria nº 277/2022 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 20 de abril de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, Victor Jorge Tei-
xeira dutra da costa, Supervisor ii, mat 5946032/1, Evandro Borges de 
Queiroz, controlador, mat 59474118 e domingos de Miranda Moura, con-
trolador, mat 327258/01 de acordo com as bases vigentes, por motivo de 
viagem à Terra alta/Pa, no período de 22 à 24/04/2022, com o objetivo 
de fiscalização nos transportes rodoviário. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 278/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 20 de abril de 2022. o 
diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coNcE-
DER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, José Edinicio Gonçal-
ves da cunha, Supervisor ii, mat 5960379/1, rosendo caetano de Sarges, 
agente fiscal, mat 2025043/01 e diego da Silva Bitencourt, controlador, 
mat 5952239/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem 
a igarapé Miri e Moju/Pa, no período 21 a 23/04/2022, com o objetivo 
de realizar fiscalização no transporte rodoviário intermunicipal de passa-
geiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da 
crUZ filHo.
Portaria nº 279/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 20 de abril de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiários, JOÃO BATISTA 
HENriQUE dE oliVEira, fiScal, mat 2044293/1, rildo Gonçalves alma-
da, fiscal, mat 200260146-027 e José do Socorro Morais da cruz, Super-
visor ii, mat 5632633/2 de acordo com as bases vigentes, por motivo de 
viagem a acará/Pa, no período 20 à 24/04/2022, com o objetivo de realizar 
fiscalização no transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. REGIS-
TrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 280/2022 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 20 de abril de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiários, Reginaldo Guima-
rães de Brito, assessor, mat 5946646/1, Eliane rocha de la osa cabeza, 
Técnica, mat 5045363.1 e Marcos alexandre silva e Sousa, auxiliar, mat 
5893336/3 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a ipi-
xuna do pará, aurora do pará, Mãe do rio/Pa, no período de 21/04/2022 
a 25/04/2022, com o objetivo de fiscalizar e fazer levantamento de dados 
operacionais junto com os fiscais. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-
SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 281/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 20 de abril de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiários, Maria do Socorro 
Neves Prado, Supervisora i, mat 3195686/1 e caroline Nazaré da Silva 
carvalho, asistente administrativa. mat 54195912/1 de acordo com as ba-
ses vigentes, por motivo de viagem a dom Eliseu e Paragominas/Pa, no 
período de 21 à 25/04/2022, com o objetivo de acompanhar serviço de 
fiscalização. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.EURIPEDES REIS 
da crUZ filHo.
Portaria nº 283/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 22 de abril de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, Dayanne Matos 
das chagas, controladora, mat 5947459/1 e raimundo Nonato Pantoja da 
Silva, agente fiscal, mat 2044293-001 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a BENEVidES/Pa, no período 23 à 25/04/2022, com 
o objetivo de realizar fiscalização nos transportes rodoviário intermunicipal 
de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 285/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 28 de abril de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, GUSTAVO OLIVEI-
ra dE SoUZa, controlador, mat 5911960/3 e lUcaS aMoriM, aGENTE 
fiScal, mat 3272486/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo de 
viagem a Barcarena (São francisco) /Pa, no período de 28 à 30/04/2022, 
com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes hidroviário intermu-
nicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUri-
PEdES rEiS da crUZ filHo.

Portaria nº 286/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 28 de abril de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, ao beneficiário, Raimundo Celso Rodri-
gues da cruz, mat 379956/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo 
de viagem a aBaETETUBa/Pa, no período de 27 à 30/04/2022, com o ob-
jetivo de realizar fiscalização nos transportes hidroviário intermunicipal de 
passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo.
Portaria nº 287/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 28 de abril de 2022. o 
diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos beneficiários, Sergio Murilo Pam-
plona Novaes, controlador, mat 5948091/1 e JoÃo carloS PErEira dE 
SoUZa, coNTrolador, mat 5948106/1 de acordo com as bases vigen-
tes, por motivo de viagem a PoNTa dE PEdraS/Pa, no período de 29 a 
30/04/2022, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes hidro-
viário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUM-
Pra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 288/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 28 de abril de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos beneficiários, ANDRÉ LUIZ SOA-
rES PErEira, coNTrolador, mat 952251/1 e JoSÉ riBaMar daMaS-
cENo diaS, aGENTE fiScal, mat 3276368/1 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a SaNTa crUZ do arari/Pa, no período 
de 29 a 30/04/2022, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 289/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 28 de abril de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, JOÃO BATISTA HEN-
riQUE dE oliVEira, agente fiscal, mat 2044293/1, rosendo caetano 
de Sarges, agente fiscal, mat 2025043/01 e José do Socorro Morais da 
cruz, Supervisor ii, mat 5632633/2 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a capanema/Pa, no período 27 à 30/04/2022, com o 
objetivo de realizar fiscalização no transporte rodoviário intermunicipal de 
passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo.
Portaria nº 291/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 28 de abril de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, Adolfo Maia da Costa 
Júnior, controlador, mat 5252129/3, francisco de Paula ferreira Nunes, 
controlador, mat 5953830/1, riNaldo NUNES dE PiNHo, aGENTE 
fiScal, mat 3277879, JoNaTHaN fErNaNdES da SilVa, coNTro-
lador, mat 57221329/2, Jean lucas Monteiro Batista, controlador, 
mat 5893842/3 e ValdiNEY fErrEira GoMES, coNTrolador, mat 
571921181/3 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a 
SoUrE E SalVaTErra/Pa no período de 27 a 30/04/2022, com o objetivo 
de fiscalização nos transportes rodoviários. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 293/2022 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 28 de abril de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, Reginaldo Guimarães 
de Brito, assessor, mat 5946646/1, Eliane rocha de la osa cabeza, Técnica 
mat 5045363.1 e Marcos alexandre silva e Sousa, auxiliar, mat 5893336/3 
de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a cachoeira do 
Arari /PA, no período de 27 a 25/04/2022, com o objetivo de fiscalizar e 
fazer levantamento de dados operacionais junto com os fiscais. REGISTRE-
SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 292/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 28 de abril de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, Waldemar de Abreu 
frazão Neto, Supervisor ii, mat 5953703/1, BrUNo lEoNardo SoUZa 
SilVa, SUPErViSor ii, mat 5946514/1, JorGE lUiZ coNcEiÇÃo liMa, 
SEcrETário, mat 5561787/7, arlEaNdro firMiNo SiMPlÍcio, coN-
Trolador, mat 5952245/1 e Joelson ramos de Queiroz, controlador, mat 
5889829/2 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a aba-
etetuba/PA no período de 27 à 30/04/2022, com o objetivo de fiscalização 
nos transportes rodoviários. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 294/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 28 de abril de 2022. o 
diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, HELTON FRANCIS-
co crUZ da cUNHa, Supervisor i, mat 5945902/1, PaUlo liMa SaN-
ToS, fiScal, mat 2029561, MiGUEl MacHado MacEiÓ, fiScal, mat 
3272486013, Benedito Gomes de araújo, agente fiscal, mat 2039354/1 
e domingos de Miranda Moura, agente fiscal, mat 327258/01 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a BraGaNÇa, caPaNEMa/
PA, no período 27 à 30/04/2022, com o objetivo de realizar fiscalização no 
transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBli-
QUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 295/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 20 de abril de 2022. o 
diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coNcE-
DER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiários, HELTON FRANCISCO 
crUZ da cUNHa, Supervisor i, mat 5945902/1, PaUlo liMa SaNToS, fiS-
cal, mat 2029561, MiGUEl MacHado MacEiÓ, fiScal, mat 3272486013 
e Benedito Gomes de araújo, agente fiscal, mat 2039354/1 de acordo 
com as bases vigentes, por motivo de viagem a SaNTa Maria do Pará, 
caPaNEMa/Pa, no período 20 à 24/04/2022, com o objetivo de realizar 
fiscalização no transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. rEGiS-
TrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
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Portaria nº 298/2022 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 28 de abril de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiários, Antonio Paulo 
Monteiro de Souza, coord. adm. financeiro, mat 51482379, luzilene 
Souza Silva, Técnico regulação N/i, mat 5948090/1 e andré augusto 
Pamplona freire, aux.em regulação, mat 5947484/1 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a Paragominas, Mãe do rio e 
Bragança/Pa, no período de 04 à 08/05/2022, com o objetivo de fisca-
lização de apoio aos Terminais das localidades em pauta. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 299/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 29 de abril de 
2022. o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: 
CONCEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, ANDRÉ LUIZ 
alBUQUErQUE SilVa, coNTrolador, mat 5952247/1 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a abaetetuba/Pa no período de 27 a 
30/04/2022, com o objetivo de fiscalização nos transportes rodoviário. RE-
GiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 300/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 09 de maio de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 2 e ½ (duas meia) diárias, ao beneficiário, Euripedes Reis da Cruz 
filho, diretor Geral, mat 5945659/1 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a Manaus/aM, no período de 22 à 24/05/2022, com o 
objetivo de participar de reunião junto a arSEPaM, em busca de conheci-
mento no serviço de gás natural. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-
SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 301/2022 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 09 de maio de 2022. o 
diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coNcE-
DER, 3 (três) diárias, aos beneficiários, Antonio Paulo Monteiro de Souza, 
coord. adm. financeiro, mat 51482379 e amanda Gomes rodrigues ishak, 
Procuradora autárquica, mat 5902899/1 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a Manaus/aM no período de 22 à 24/05/2022, com o 
objetivo de reuniõe junto a arSEPaM, em busca de conhecimento no servi-
ço de gás natural. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES 
rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 302/2022 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 29 de abril de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, ao beneficiário, Victor Jorge Teixeira 
dutra da costa, Supervisor ii,mat 5946032/1 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem à capanema e Bragança/Pa, no período 
de 02 à 06/05/2022, com o objetivo de fiscalização nos transportes ro-
doviário. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da 
crUZ filHo.
Portaria nº 303/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 02 de maio de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiários, Alvaro Guilherme 
Palheta amazonas, Gerente do GTS, mat 5281482/9 e aNdrÉ aUGUSTo 
PaMPloNa frEirE, auxiliar em regulação, mat 5947484/1 de acordo com 
as bases vigentes, por motivo de viagem a Santarém, alenquer e Monte 
alegre/Pa no período de 17 à 21/05/2022, com o objetivo de reuniões com 
os assessores da Prefeitura de Santarém e da coSaNPa para tratativas do 
Termo de convênio de cooperação Técnica no município. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 306/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 02 de maio de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 4 e ½ (quatro e meia) diárias, aos beneficiários, Brenda Brito 
Pereira de Souza, aux. regulação, mat 5905775/2, ana do Socorro Pinhei-
ro Magalhães, Supervisora i, mat 2013339-020, caroline Nazaré da Silva 
carvalho, asistente administrativa., mat 54195912/1 e carolina Silva de 
Souza, Secretária ii, mat 5947304/1 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a dom Eliseu e Paragominas/Pa, no período de 05 à 
09/05/2022, com o objetivo de acompanhar serviço de fiscalização. REGIS-
TrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 307/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 02 de maio de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, ao beneficiário, José Francisco Pache-
co quaresma Junior, Supervisor ii, mat 594609/4 de acordo com as bases 
vigentes, por motivo de viagem a castanhal e inhagapí/Pa, no período de 
06 à 08/05/2022, com os objetivos de verificação no setor de fiscalização 
de apoio aos Terminais. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUri-
PEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 308/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 03 de maio de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, ao beneficiário, Wildson Araújo de 
Mello, diretor de Norm. e fiscalização, mat 5960869/1 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a Bragança/augusto correa/Pa no 
período de 04 à 07/05/2022, com o objetivo de fiscalização nos transportes 
rodoviário. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo.
Portaria nº 309/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 03 de maio de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, ao beneficiário, Wildson Araújo de 
Mello, diretor de Norm. e fiscalização, mat 5960869/1 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem a Marabá/Pa no período de 08 à 
11/05/2022, com o objetivo de fiscalização nos transportes rodoviário. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ 
filHo.
Portaria nº 310/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 04 de maio de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, HELTON FRANCISCO 
crUZ da cUNHa, Supervisor i, mat 5945902/1, PaUlo liMa SaNToS, 
agente fiscal, mat 2029561, Benedito Gomes de araújo, agente fiscal, mat 
2039354/1, domingos de Miranda Moura, agente fiscal, mat 327258/01 

e arTHUr rUBENS raBElo MarTiNS, agente fiscal, mat 3278140010 de 
acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a Bragança e augusto 
correa/Pa, no período 04 à 07/05/2022, com o objetivo de acompanhar 
diretor de fiscalização em operação nos municípios. REGISTRE-SE, PUBLI-
QUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 311/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 04 de maio de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, Francisco de Paula 
ferreira Nunes, controlador, mat 5953830/1, riNaldo NUNES dE PiNHo, 
aGENTE fiScal, mat 3277879, JoNaTHaN fErNaNdES da SilVa, coN-
Trolador, mat 57221329/2, Jean lucas Monteiro Batista, controlador, 
mat 5893842/3, adolfo Maia da costa Júnior, controlador, mat 5252129/3 
e BrUNo lEoNardo SoUZa SilVa, SUPErViSor ii, mat 5946514/1 de 
acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a SoUrE E SalVa-
TERRA/PA no período de 04 a 07/05/2022, com o objetivo de fiscalização 
nos transportes rodoviários. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 313/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 04 de maio de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, Jorge Luiz Conceição 
lima, Secretário ii, mat 5561787/7, Waldemar de abreu frazão Neto, Su-
pervisor ii, mat 5953703/1, arleandro firmino Simplício, controlador, mat 
5952245/1, EliaNE rocHa dE la oSa caBEZa, Tecnico em reg ii, mat 
5045363-1 e Joelson ramos de Queiroz, controlador, mat 5889829/2 de 
acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a Bragança e augusto 
correa/Pa no período de 04 a 07/05/2022, com o objetivo de acompa-
nhar o diretor de fiscalização em operação.rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 314/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 04 de maio de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, JOÃO BATISTA HEN-
riQUE dE oliVEira, agente fiscal, mat 2044293/1 e José do Socorro 
Morais da cruz, Supervisor ii, mat 5632633/2 de acordo com as bases vi-
gentes, por motivo de viagem a Bragança/Pa, no período 04 à 07/05/2022, 
com o objetivo de realizar fiscalização no transporte rodoviário intermuni-
cipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPE-
dES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 315/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 04 de maio de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, Vera Lucia Campos 
Quintairos, Supervisora, mat 590897/5, lucas da cunha ferreira, contro-
lador, mat 5948110/1 e José francisco Santos Soares, controlador, mat 
5947523/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem à Vi-
gia/PA, no período 06 a 08/05/2022, com o objetivo de realizar fiscalização 
nos transportes rodoviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 316/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 04 de maio de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, ao beneficiário, Raimundo Celso 
rodrigues da cruz, mat 379956/1 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a São domingos do capim/Pa, no período de 04 
à 07/05/2022, com o objetivo de realizar fiscalização nos transportes 
hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 317/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 04 de maio de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: 
CONCEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, ao beneficiário, Lucas Costa 
lopes, controlador, mat 5947447/1, lUcaS aMoriM, aGENTE fiScal, 
mat 3272486/1 e fraNciNaldo MEirElES WaNZElEr, controlador, mat 
5952241/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a Pon-
ta de Pedras/PA no período de 05 à 07/05/2022, com o objetivo de fisca-
lização nos transportes hidroviário intermunicipal de passageiros. rEGiS-
TrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 312/2022 – arcoN-Pa caF, Belém (Pa), 04 de maio de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, VALDINEY FERREIRA 
GoMES, coNTrolador, mat 571921181/3, MarcoS alEXaNdrE SilVa 
E SoUZa, aUXiliar EM rEGUlaÇÃo, mat 5893336/3 e aNdrÉ lUiZ al-
BUQUErQUE SilVa, coNTrolador, mat 5952247/1 de acordo com as 
bases vigentes, por motivo de viagem à Bragança e augusto correa/Pa, 
no período de 04 à 07/05/2022, com o objetivo de acompanhar diretor 
em peração nos municípios. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 318/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 04 de maio de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, Jean Luiz Bran-
dão Quaresma, Supervisor, mat 5946036/1, JoSÉ caSTro foNTE, aGEN-
TE fiScal, mat 3272397/1 e Sandielle luiz Silva da cruz, fiscal, mat 
5909099/2 de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a 
Santa Barbará/Pa, no período 06 à 08/05/2022, com o objetivo de realizar 
fiscalização no transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. REGIS-
TrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 319/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 04 de maio de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 2 e ½ (duas e meia) diária, ao beneficiário, Heleny da Silva Coelho, 
Tec.reg. Niii, mat 54182699/1 e Victor Jorge Teixeira dutra da costa, Su-
pervisor ii, mat 5946032/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo 
de viagem a igarapé açu/Pa, no período de 09 à 11/05/2022, com o obje-
tivo de realizar serviço de fiscalização nos transportes rodoviário. REGIS-
TrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
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Portaria nº 320/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 05 de maio de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, aos beneficiários, Maria do Socorro 
Neves Prado, Supervisora i, mat 3195686/1 e cândido rodrigues Monteiro, 
Motorista, mat 5432065/3 de acordo com as bases vigentes, por motivo de 
viagem a dom Eliseu e Paragominas/Pa, no período de 05 à 08/05/2022, 
com o objetivo de acompanhar serviço de fiscalização. REGISTRE-SE, PU-
BliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 321/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 05 de maio de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, Moisés Rodrigues Fi-
gueiredo, controlador, mat 5943617/2 e dayanne Matos das chagas, con-
troladora, mat 5947459/1 de acordo com as bases vigentes, por motivo 
de viagem a Benevides/Pa no período de 06 a 08/05/2022, com o objetivo 
de fiscalização nos transportes rodoviários. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 322/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de maio de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, aos beneficiários, Rafael Willian Araújo 
da costa, Gerente do Grupo Técnico – GTE, mat 5722395/2, reginaldo 
Guimarães de Brito, ssessor, mat 5946646/1, Erika Hayane reis Borges e 
Silva, aux. regulação, mat 5953257/1 e Victor lisboa feio, aux. regula-
ção, mat 5940619/2 de acordo com as bases vigentes, por motivo de via-
gem a Salinas/Pa, no período 07 à 08/05/2022, com o objetivo de realizar 
apoio a emissão de carteira de gratuidade para idosos e estudantes nas 
ações sociais da alEPa E cac cidadaNia. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E 
cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 323/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de maio 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 8 (oito) diárias, aos beneficiários, MARCELO CESAR DO NASCI-
MENTo raMoS, aUX. rEG, mat 54195615/2 de acordo com as bases vi-
gentes, por motivo de viagem a BarcarENa /Pa, no período de 03 - 07 e 
10 - 13/05/2022, com objetivo de aderência entre a autorização concedida 
e a prática operacional no transporte hidroviário. rEGiSTrE-SE, PUBli-
QUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 324/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 06 de maio 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 8 e ½ (oito e meia) diárias, ao beneficiário, Carlos Alexandre Abati, 
Téc. Em regulação, mat 548775452/1 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a BarcarENa /Pa, no período de 09 á 17/05/2022, 
com objetivo de aderência entre a autorização concedida e a prática ope-
racional. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da 
crUZ filHo.
Portaria nº 325/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 09 de maio de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 2 e ½ (duas e meia) diárias, aos beneficiários, Rafael Willian Araú-
jo da costa, Gerente do Grupo Técnico – GTE, mat 5722395/2 e lUiZ 
aNTÔNio caSTro dE carValHo, Técnico em regulação, mat 5796601/2 
de acordo com as bases vigentes, por motivo de viagem a Manaus/Pa, no 
período 22 à 24/05/2022, com o objetivo de participar de reuniões junto 
a arSEPaM, em busca de conhecimento no serviço de gás natural. rEGiS-
TrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 326/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 09 de maio 2022. o 
diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coNcE-
DER, 5 ½ (cinco e meia) diárias, ao beneficiário, GERSON ANTONIO JOSE 
liSBoa, aUX. oPE, mat 54180861/1 de acordo com as bases vigentes, 
por motivo de viagem a BarcarENa /Pa, no período de 10 á 15/05/2022, 
com objetivo de ações de controle Tarifário. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE 
E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da crUZ filHo.
Portaria nº 328/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 11 de maio de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 3 e ½ (três e meia) diárias, ao beneficiário, Moisés Ferreira Pinhei-
ro, Secretário Executivo, mat 57173532/1 de acordo com as bases vigen-
tes, por motivo de viagem a Mãe do rio/Pa no período de 16 a 19/05/2022, 
com o objetivo de atende mais de 100(cem) alunos no município de Mãe 
do rio. rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS da 
crUZ filHo.
Portaria nº 329/2022 – arcoN-Pa /caF, Belém (Pa), 11 de maio de 2022. 
o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições rESolVE: coN-
CEDER, 1 e ½ (uma e meia) diárias, ao beneficiário, Pedro Ferreira dos 
Santos, controlador, mat 5952255/1 de acordo com as bases vigentes, por 
motivo de viagem a alENQUEr/Pa, no período de 10 a 11/05/2022, com 
objetivo de realizar fiscalização de transporte hidroviário intermunicipal de 
passageiros.rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.EUriPEdES rEiS 
da crUZ filHo.

Protocolo: 815639

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de reNoVaÇÃo de aUtoriZaÇÃo
Nº da aUtoriZaÇÃo: 020/2022.

Partes: agência de regulação e controle de Serviços Públicos do Estado do 
Pará – a. a. c. da S EirEli (EXPrESSo coUTiNHo).
objeto: a empresa é autorizada a explorar em caráter excepcional e a Titu-
lo Precário o serviço da liNHa iNTErMUNiciPal SÃo JoÃo dE PiraBaS – 
SaliNÓPoliS (Via Pa124), TiPo iNTErUrBaNa cÓdiGo 030302, do Ser-
viço convencional de Transporte rodoviário intermunicipal de Passageiros.
Vigência: 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura.
fundamento legal: decreto Estadual N° 3.864 de 30 de dezembro de 
1999, e o artigo 71, inciso i, da resolução arcoN/Pa nº 001/2000, de 12 
de janeiro de 2000, que disciplina a operação do Serviço convencional de 
Transporte rodoviário intermunicipal de Passageiros do Estado do Pará.

Valor da tarifa máxima: r$ 9,26 (nove reais e vinte e seis centavos) com 
base no coeficiente tarifário em vigor, nos termos da legislação pertinente.
foro: Belém-Pa
data da assinatura: 20/04/2022.
Euripedes reis da cruz filho
diretor(a) Geral - arcoN-Pa.

Protocolo: 815650

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 123/2022-sedaP
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 04/2022-sedaP

Proesso de desPesa Nº 2022/57641 (Pae)-sedaP
EMENda - 21dEf393334 – dEP. caSSio aNdradE.
objeto: aQUiSiÇÃo dE TraTorES E iMPlEMENToS aGricolaS dE aPoio 
a aGricUlTUra E aGroiNdUSTria, item 11, na quantidade de 01 (UMa) 
carrETa aGrÍcola Para Micro TraTor, em aço, 01 eixo, com capaci-
dade para 01 tonelada.
Valor Global: r$ 6.850,00 (Seis Mil e oitocentos e cinquenta reais).
dotação orçamentária: ação: 8705; Natureza de despesa: 449052; fonte 
de recurso: 0301; funcional Programática: 20.608.1491.8705..
data assinatura: 20/06/2022.
Vigência: 21/06/2022 a 20/06/2023.
contratado: frEiTaS coMErcial aGrÍcolaS EirEli, cNPJ/Mf sob o nº 
27.883.350/0001-08
Endereço: rua João Batista de Melo, nº 960, Sala 03, – Bairro - centro, 
Sério/rS – cEP – 95.918-000, Telefone de contato: fone: (51) 3770-1093.
ordenador: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 815698
coNtrato Nº 133/2022-sedaP

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 04/2022-sedaP
Proesso de desPesa Nº 2022/555343 (Pae)-sedaP

EMENda - 21dEMG00268 dEP- HilToN aGUiar.
objeto: aQUiSiÇÃo dE TraTorES E iMPlEMENToS aGricolaS dE aPoio 
a aGricUlTUra E aGroiNdUSTria, item 06, na quantidade de 03 (Três) 
GradES aradoraS com controle remoto, com 14 discos de 26 polegadas 
por 6.000mm, para trator de 75 a 100cv.
Valor Global: r$ 116.792,58 (cento e dezesseis Mil, Setecentos e Noventa 
e dois reais e cinquenta e oito centavos).
dotação orçamentária: ação: 8715; Natureza de despesa: 449052; fonte 
de recurso: 0101; funcional Programática: 20.608.1491.8715.
data assinatura: 15/06/2022.
Vigência: 21/06/2022 a 20/06/2023.
contratado: aGroVET SUl SErViÇoS E coMÉrcio dE EQUiPaMENToS – 
EirEli, cNPJ/Mf sob o nº 08.563.964/0001-50
Endereço: rua ana Silveira amorim, nº 10, – Bairro – Bairro cravo, Volta re-
donda/rJ – cEP – 27.285-412, Telefone de contato: fone: (24) 3347-0098.
ordenador: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 815672
coNtrato Nº 129/2022-sedaP

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 04/2021 – sedaP
Processo adMiNistratiVo Nº 2022/648789 – sedaP

objeto: aQUiSiÇÃo dE iNSUMoS E EQUiPaMENToS aGroPEcUárioS: 
SEMENTES E MUdaS, adUBo orGaNico E MiNEral, dEfENSiVoS aGrÍ-
colaS, MaTErial Para aMBiENTE ProTEGido MaTErial Para irriGa-
ÇÃo, fErraMENTaS aGrÍcolaS E MaTErial rEProdUTiVo.
Valor Global: r$ 184.189,80 (cento e oitenta e Quatro Mil, cento e oitenta 
e Nove reais e oitenta centavos).
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8705; Natureza de des-
pesa: 339030; fonte de recurso: 0101; funcional Programática: 
20.608.1491.8705.
data assinatura: 15/06/2022.
Vigência: 21/06/2022 a 20/06/2023.
contratado: liciTÃo coNSUlToria coMÉrcio E SErViÇoS lTda, cNPJ/
Mf sob o nº 11.157.097/0001-67
Endereço: rua São francisco, nº 55, atrás da banca, Sala a, Petrolina/PE – 
cEP – 56.308-060, Telefone de contato: (87) 3024-4030.
ordenador: JoÃo carloS lEÃo raMoS

Protocolo: 815680
coNtrato Nº 102/2022-sedaP

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 03/2022-sedaP
objeto: aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS E VEÍcUloS Para aPoio ao 
ProcacaU ProGraMa dE dESENVolViMENTo da cacaUicUlTUra do 
ESTado, iTEM 07, Na QUaNTidadE dE 10(dEZ) NoTEBooKS, TEla dE 
13 oU 14 coM ToUcH,MEMÓria raM SUPErior a 8 GB, ProcESSador 
i7 No MiNiMo 7° GEraÇÃo, NÚclEoS Por ProcESSador aTÉ 4 GB, 
arMaZENaMENTo Hd 1 TB., arMaZENaMENTo SSd SEM diSco SSd 
MPX, BaTEria aTÉ 4 cÉlUlaS MPX, aliMENTaÇÃo BiVolT aUToMáTica, 
SiSTEMa oPEracioNal ProPriETário, GaraNTia oN SiTE 12 MESES, 
Marca SaMSUNG.
Valor Global: r$ 54.950,00 (cinquenta e Quatro Mil e Novecentos e cin-
quenta reais).
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dotação orçamentária: ação: 8705 / 8238; Natureza de despesa: 4490-
52 / 3090-30; fonte de recurso: 0135 / 0335; funcional Programática: 
20.608.1491.8705 / 20.126.1508.8238.
data assinatura: 20/06/2022.
Vigência: 21/06/2022 a 20/06/2023.
contratado: r f B JUNior lTda
Endereço: rua rondonópolis, nº 40, Bairro: Toneto, Nova Xavantina/MT. 
Telefone de contato: (66) 98448-9797.
ordenador: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 816147
coNtrato Nº 134/2022-sedaP

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 04/2022-sedaP
Proesso de desPesa Nº 2022/555343-sedaP

EMENda - 21dEMG00268 – dEP. HilToN aGUiar
objeto: aQUiSiÇÃo dE TraTorES E iMPlEMENToS aGricolaS dE aPoio 
a aGricUlTUra E aGroiNdUSTria, item 09, na quantidade de 03 (TrÊS) 
roÇadEiraS HidráUlicaS, larGUra dE corTE 3.000 MM, 02 roÇado-
rES coM doiS ParES dE facaS.
Valor Global: r$ 75.000,00 (Setenta e cinco Mil reais).
dotação orçamentária: ação: 8715; Natureza de despesa: 449052; fonte 
de recurso: 0101; funcional Programática: 20.608.1491.8715.
data assinatura: 20/06/2022.
Vigência: 21/06/2022 a 20/06/2023.
contratado: frEiTaS coMErcial aGrÍcolaS EirEli, cNPJ/Mf sob o nº 
27.883.350/0001-08
Endereço: rua João Batista de Melo, nº 960, Sala 03, – Bairro - centro, 
Sério/rS – cEP – 95.918-000, Telefone de contato: fone: (51) 3770-1093.
ordenador: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 815867

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

1º terMo aditiVo ao coNVÊNio N° 32/2021 - sedaP
data de assinatura: 15/06/2022
objeto: alteração do plano de trabalho, sem alterar o valor do convênio, 
alterando o plano de trabalho original, no item 5. orçamento e 5.3 Natu-
reza da despesa.
convenente: MUNiciPio dE coNcEiÇÃo do araGUaia.
Endereço: Travessa Vereadora Virgolina coelho, nº 1145, Bairro: São luiz ii, 
cEP: 68.540-000, no Município de conceição do araguaia, Estado do Pará.
ordenador: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 815708

diÁria
.

Portaria de diÁrias Nº 511/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENTa-
ÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: Graziela chiara leão. carGo: coordenador regional. Ma-
TrÍcUla: 5965761/1. oriGEM: redenção/Pa. dESTiNo: Santana do ara-
guaia /Pa. oBJETiVo: Participar de visita técnica Sistema de integração 
lavoura Pecuária e florestai-lPf Embrapa de Tecnologia Sustentável do 
Programa TS. PErÍodo: 20 a 22/06/2022. Nº dE diáriaS: 2 ½ (duas e 
meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade – diretor adminis-
trativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 512/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENTa-
ÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: Jurandir ferreira de azara. carGo: Engenheiro florestal. 
MaTrÍcUla: 18783. oriGEM: redenção/Pa.dESTiNo:  Santana do ara-
guaia/Pa. oBJETiVo: Participar de visita técnica Sistema de integração 
lavoura Pecuária e florestailPf Embrapa de Tecnologia Sustentável do 
Programa TS. PErÍodo:20 a 22 /06/2022. Nº dE diáriaS: 2 ½ (duas e 
meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade – diretor adminis-
trativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 521/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENTa-
ÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: alexandre alberto Gonçalves Galvão. carGo: Extensionis-
ta rural i/a/Engº. agrônomo. MaTrÍcUla: 3178593/1. oriGEM: Belém/
Pa.dESTiNo:  igarapé-Miri/Pa. oBJETiVo: reunião com o Sindicato dos 
Produtores rurais em parceria com o Serviço Nacional de aprendizagem 
rural (SENar) para tratar da expansão da produção de cacau no muni-
cípio. PErÍodo: 22 a 23/06/2022. Nº dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia). 
ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade – diretor administrativo 
e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 519/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENTa-
ÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: Jorge luiz coelho Magalhães. carGo: Engenheiro agrô-
nomo. MaTrÍcUla: 22764/1. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: canaã dos 
carajás/Pa. oBJETiVo: orientar famílias situadas no Sudeste do Estado 
no Município de canaã dos carajás – interessadas em acessar o Terra 
Brasil PNcf, com relação a elegibilidade dos imóveis para financiamento. 
PErÍodo: 27/06 a 02/07/2022. Nº dE diáriaS: 5 ½ (cinco e meia). or-
dENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade – diretor administrativo e 
financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº520/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENTa-
ÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: ana lucia da costa Guerreiro. carGo: Extensionista ru-
ral i - Pedagoga (EMaTEr). MaTrÍcUla: 5441862/3. oriGEM: Belém/Pa. 
dESTiNo: canaã dos carajás/Pa. oBJETiVo: orientar famílias situadas no 

Sudeste do Estado, município de canaã dos carajás, interessadas em aces-
sar o Terra Brasil – PNcf, com relação ao objetivo, critérios para o acesso, 
e aspectos normativos do Programa. PErÍodo: 27/06 a 02/07/2022. Nº 
dE diáriaS: 5 ½ (cinco e meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza 
Trindade – diretor administrativo e financeiro/SEdaP
PorTaria dE diáriaS Nº 522/2022 fUNdaMENTo lEGal: lei n° 
5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto Estadual n° 734/1992 oriENTa-
ÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 278/2019.
BENEficiário: Márcia de Pádua Bastos Targore. carGo:Engenheira agrô-
noma. MaTrÍcUla: 3179729/1. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: Tomé-açu 
/Pa. oBJETiVo: realizar Monitoramento e avaliação da atividade do Termo 
de fomento nº002/2019. PErÍodo:20 a 25/06/2022. Nº dE diáriaS: 5 ½ 
( cinco e meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade – diretor 
administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 816140

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de cessÃo de Uso Nº 116/2022
cEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUá-
rio E da PESca – SEdaP
cESSioNária: MUNicÍPio dE SaNTarÉM.
oBJETo dE cESSÃo: 01 (UM) TraTor SEM PlaiNa. cHaSSi: cYWdr1115390MS
daTa dE aSSiNaTUra: 20/06/2022
ViGÊNcia: 20/06/2022 a 31/12/2027.
ordENador rESPoNSáVEl: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 815621

.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria N° 1115 de 20 de JUNHo de 2022
o Presidente do instituto de Terras do Pará – iTErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 5º, alíneas “g” e “k” da Lei Estadual n. 4.584, 
de 08 de outubro de 1975, e
coNSidEraNdo que o decreto – lei n. 2.375, de 24 de novembro de 
1987, atribui expressamente aos Estados-membros a faculdade de promo-
ver a arrecadação de terras públicas devolutas de seu domínio, observan-
do, no que couberem, as disposições do art. 28 da lei n. 6.383, de 07 de 
dezembro de 1976;
coNSidEraNdo que o instituto de Terras do Pará – iTErPa é o Órgão 
executor da política fundiária do Estado do Pará em tudo quanto se referir 
às suas terras devolutas, a teor do art. 2º da lei n. 4.584/75, cabendo-
lhe, assim, dentre outras atribuições, a de extremar o patrimônio público 
do particular;
coNSidEraNdo que o iTErPa, através da Portaria nº 2.325, de 19 de 
setembro de 2002, publicada no Diário Oficial do Estado nº 29.787, de 24 
de setembro e 2002, arrecadou a área de terras denominada GlEBa áGUa 
da lUZ – ParTE B, localizada no Município de dom Eliseu, com área de 
22.824,8637 ha, a qual foi matriculada no cartório de registro de imóveis 
da comarca de dom Eliseu sob o nº 266, livro: 2-a, folha: 266;
coNSidEraNdo os ajustes técnicos feitos no perímetro da Gleba água da 
Luz – Parte B, a fim de eliminar as sobreposições em outras glebas estadu-
ais e delimitar acidentes geográficos bem definidos;
coNSidEraNdo por último, tudo o que consta do Processo administrativo 
autuado no iTErPa sob o nº 2002/141375.
rESolVE:
i – rETificar o perímetro de área da Gleba água da luz – Parte B, locali-
zada no Município de dom Eliseu, de uma área de 22.824,8637 ha, para 
23.073,3276 ha (vinte e três mil, setenta e três hectares, trinta e dois ares 
e setenta e seis centiares) com limites, confrontações e demais especifica-
ções técnicas constantes no Memorial descritivo elaborado pelo iTErPa, 
nos seguintes termos: Partindo do marco P-001, de coordenada N = 
9.553.128,70m e E = 181.890,50m; deste, segue pela Margem direita do 
rio Marajoara, com a seguinte distância  8723,100m e azimute plano 
175°07’02” até o marco P-1557, de coordenada N = 9.551.567,56m e E = 
186.267,47m; 0,73 m e azimute plano 37°48’23” até o marco M-001, de 
coordenada N = 9.551.507,71m e E = 186.372,09m; deste, segue pelo 
Limite Municipal (IBGE,2019 Simplificado) entre Ulianópolis e Dom Eliseu, 
com a seguinte distância 438,91 m e azimute plano 130°58’20” até o mar-
co M-002, de coordenada N = 9.551.219,92m e E = 186.703,48m;448,08 
m e azimute plano 100°00’48” até o marco M-003, de coordenada N = 
9.551.142,01m e E = 187.144,73m;337,71 m e azimute plano 85°40’23” 
até o marco M-004, de coordenada N = 9.551.167,49m e E = 
187.481,48m;5,82 m e azimute plano 85°39’42” até o marco M-005, de 
coordenada N = 9.551.167,93m e E = 187.487,28m;108,98 m e azimute 
plano 85°40’09” até o marco M-006, de coordenada N = 9.551.176,16m e 
E = 187.595,95m;371,35 m e azimute plano 30°55’01” até o marco 
M-007, de coordenada N = 9.551.494,75m e E = 187.786,75m;16,29 m e 
azimute plano 30°55’39” até o marco M-008, de coordenada N = 
9.551.508,72m e E = 187.795,12m;39,07 m e azimute plano 89°43’17” 
até o marco M-009, de coordenada N = 9.551.508,91m e E = 
187.834,19m;273,47 m e azimute plano 89°43’47” até o marco M-010, de 
coordenada N = 9.551.510,20m e E = 188.107,66m;48,86 m e azimute 
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plano 89°43’49” até o marco M-011, de coordenada N = 9.551.510,43m e 
E = 188.156,52m;94,24 m e azimute plano 157°59’47” até o marco 
M-012, de coordenada N = 9.551.423,05m e E = 188.191,83m;304,07 m 
e azimute plano 157°59’43” até o marco M-013, de coordenada N = 
9.551.141,13m e E = 188.305,76m;66,69 m e azimute plano 119°33’34” 
até o marco M-014, de coordenada N = 9.551.108,23m e E = 
188.363,77m;176,27 m e azimute plano 119°33’34” até o marco M-015, 
de coordenada N = 9.551.021,27m e E = 188.517,10m;198,21 m e azimu-
te plano 119°33’42” até o marco M-016, de coordenada N = 9.550.923,48m 
e E = 188.689,51m;92,43 m e azimute plano 56°58’43” até o marco 
M-017, de coordenada N = 9.550.973,85m e E = 188.767,01m; deste, 
segue confrontando com os limites da Gleba água da luz - Parte c, com a 
seguinte distância  119,08 m e azimute plano 178°28’11” até o marco 
M-018, de coordenada N = 9.550.854,81m e E = 188.770,19m;28,70 m e 
azimute plano 178°54’06” até o marco M-019, de coordenada N = 
9.550.826,12m e E = 188.770,74m;1.053,94 m e azimute plano 
178°53’43” até o marco M-020, de coordenada N = 9.549.772,38m e E = 
188.791,06m;0,13 m e azimute plano 175°36’05” até o marco M-021, de 
coordenada N = 9.549.772,25m e E = 188.791,07m;2.051,00 m e azimu-
te plano 178°53’40” até o marco M-022, de coordenada N = 9.547.721,63m 
e E = 188.830,64m;2.515,68 m e azimute plano 92°19’29” até o marco 
M-023, de coordenada N = 9.547.619,59m e E = 191.344,25m;1.868,13 
m e azimute plano 34°48’49” até o marco M-024, de coordenada N = 
9.549.153,35m e E = 192.410,78m;222,64 m e azimute plano 355°04’43” 
até o marco M-025, de coordenada N = 9.549.375,17m e E = 
192.391,68m;146,92 m e azimute plano 330°00’15” até o marco M-026, 
de coordenada N = 9.549.502,41m e E = 192.318,23m;136,86 m e azimu-
te plano 25°51’47” até o marco M-027, de coordenada N = 9.549.625,56m 
e E = 192.377,93m;115,37 m e azimute plano 320°37’02” até o marco 
M-028, de coordenada N = 9.549.714,73m e E = 192.304,73m;212,10 m 
e azimute plano 264°41’03” até o marco M-029, de coordenada N = 
9.549.695,08m e E = 192.093,54m;438,73 m e azimute plano 304°55’40” 
até o marco M-030, de coordenada N = 9.549.946,27m e E = 
191.733,84m;90,01 m e azimute plano 248°23’20” até o marco M-031, de 
coordenada N = 9.549.913,12m e E = 191.650,16m;392,56 m e azimute 
plano 353°59’14” até o marco M-032, de coordenada N = 9.550.303,52m 
e E = 191.609,04m;242,37 m e azimute plano 30°55’03” até o marco 
M-033, de coordenada N = 9.550.511,45m e E = 191.733,57m; deste, 
segue confrontando com os limites da Gleba água da luz - Parte d, com a 
seguinte distância 149,74 m e azimute plano 323°32’17” até o marco 
M-034, de coordenada N = 9.550.631,88m e E = 191.644,58m;2.420,10 
m e azimute plano 93°47’04” até o marco M-035, de coordenada N = 
9.550.472,15m e E = 194.059,40m; deste, segue confrontando com os 
limites da Gleba água da luz - Parte B (Mat. 263), com a seguinte distância  
2.034,13 m e azimute plano 189°05’40” até o marco M-036, de coordena-
da N = 9.548.463,59m e E = 193.737,88m;793,99 m e azimute plano 
143°07’27” até o marco M-037, de coordenada N = 9.547.828,45m e E = 
194.214,34m;377,13 m e azimute plano 29°44’50” até o marco M-038, de 
coordenada N = 9.548.155,88m e E = 194.401,46m;1.048,19 m e azimu-
te plano 26°50’11” até o marco M-039, de coordenada N = 9.549.091,18m 
e E = 194.874,66m;66,77 m e azimute plano 90°09’47” até o marco 
M-040, de coordenada N = 9.549.090,99m e E = 194.941,43m;5.096,07 
m e azimute plano 90°09’54” até o marco M-041, de coordenada N = 
9.549.076,32m e E = 200.037,48m;2.005,27 m e azimute plano 
181°42’46” até o marco M-042, de coordenada N = 9.547.071,95m e E = 
199.977,54m;2.035,44 m e azimute plano 187°20’17” até o marco M-043, 
de coordenada N = 9.545.053,18m e E = 199.717,57m;4.693,28 m e 
azimute plano 180°13’22” até o marco M-044, de coordenada N = 
9.540.359,94m e E = 199.699,33m;1,07 m e azimute plano 180°00’00” 
até o marco M-045, de coordenada N = 9.540.358,87m e E = 
199.699,33m;296,11 m e azimute plano 180°13’21” até o marco M-046, 
de coordenada N = 9.540.062,76m e E = 199.698,18m;1,38 m e azimute 
plano 180°00’00” até o marco M-047, de coordenada N = 9.540.061,38m 
e E = 199.698,18m;184,13 m e azimute plano 180°13’15” até o marco 
M-048, de coordenada N = 9.539.877,25m e E = 199.697,47m; deste, 
segue pela faixa de domínio pela Margem direita (Sentido leste-oeste) da 
Vicinal Marajoara, com a seguinte distância  4,63 m e azimute plano 
227°27’06” até o marco M-049, de coordenada N = 9.539.874,12m e E = 
\;0,52 m e azimute plano 225°00’00” até o marco M-050, de coordenada 
N = 9.539.873,75m e E = 199.693,69m;81,92 m e azimute plano 
221°28’53” até o marco M-051, de coordenada N = 9.539.812,38m e E = 
199.639,43m;148,34 m e azimute plano 225°47’02” até o marco M-052, 
de coordenada N = 9.539.708,93m e E = 199.533,11m;0,19 m e azimute 
plano 222°52’44” até o marco M-053, de coordenada N = 9.539.708,79m 
e E = 199.532,98m;125,40 m e azimute plano 223°33’32” até o marco 
M-054, de coordenada N = 9.539.617,92m e E = 199.446,57m;0,04 m e 
azimute plano 225°00’00” até o marco M-055, de coordenada N = 
9.539.617,89m e E = 199.446,54m;23,14 m e azimute plano 223°03’23” 
até o marco M-056, de coordenada N = 9.539.600,98m e E = 
199.430,74m;0,29 m e azimute plano 220°48’54” até o marco M-057, de 
coordenada N = 9.539.600,76m e E = 199.430,55m;24,72 m e azimute 
plano 219°43’53” até o marco M-058, de coordenada N = 9.539.581,75m 
e E = 199.414,75m;0,22 m e azimute plano 219°28’21” até o marco 
M-059, de coordenada N = 9.539.581,58m e E = 199.414,61m;50,05 m e 
azimute plano 217°15’41” até o marco M-060, de coordenada N = 
9.539.541,75m e E = 199.384,31m;46,65 m e azimute plano 225°49’30” 
até o marco M-061, de coordenada N = 9.539.509,24m e E = 
199.350,85m;0,07 m e azimute plano 225°00’00” até o marco M-062, de 
coordenada N = 9.539.509,19m e E = 199.350,80m;29,04 m e azimute 
plano 224°55’49” até o marco M-063, de coordenada N = 9.539.488,63m 
e E = 199.330,29m;32,27 m e azimute plano 243°18’57” até o marco 
M-064, de coordenada N = 9.539.474,14m e E = 199.301,46m;0,08 m e 

azimute plano 246°48’05” até o marco M-065, de coordenada N = 
9.539.474,11m e E = 199.301,39m;31,21 m e azimute plano 242°28’57” 
até o marco M-066, de coordenada N = 9.539.459,69m e E = 
199.273,71m;36,87 m e azimute plano 263°29’24” até o marco M-067, de 
coordenada N = 9.539.455,51m e E = 199.237,08m;33,80 m e azimute 
plano 274°58’24” até o marco M-068, de coordenada N = 9.539.458,44m 
e E = 199.203,41m;55,10 m e azimute plano 291°55’58” até o marco 
M-069, de coordenada N = 9.539.479,02m e E = 199.152,30m;102,05 m 
e azimute plano 294°09’41” até o marco M-070, de coordenada N = 
9.539.520,79m e E = 199.059,19m;0,09 m e azimute plano 288°26’06” 
até o marco M-071, de coordenada N = 9.539.520,82m e E = 
199.059,10m;42,48 m e azimute plano 293°06’23” até o marco M-072, de 
coordenada N = 9.539.537,49m e E = 199.020,03m;108,11 m e azimute 
plano 295°46’50” até o marco M-073, de coordenada N = 9.539.584,51m 
e E = 198.922,68m;0,06 m e azimute plano 288°26’06” até o marco 
M-074, de coordenada N = 9.539.584,53m e E = 198.922,62m;108,73 m 
e azimute plano 295°02’07” até o marco M-075, de coordenada N = 
9.539.630,54m e E = 198.824,11m;0,30 m e azimute plano 293°11’55” 
até o marco M-076, de coordenada N = 9.539.630,66m e E = 
198.823,83m;85,36 m e azimute plano 291°31’29” até o marco M-077, de 
coordenada N = 9.539.661,98m e E = 198.744,42m;101,47 m e azimute 
plano 291°44’37” até o marco M-078, de coordenada N = 9.539.699,57m 
e E = 198.650,17m;110,50 m e azimute plano 291°37’45” até o marco 
M-079, de coordenada N = 9.539.740,30m e E = 198.547,45m;0,16 m e 
azimute plano 288°26’06” até o marco M-080, de coordenada N = 
9.539.740,35m e E = 198.547,30m;0,05 m e azimute plano 291°48’05” 
até o marco M-081, de coordenada N = 9.539.740,37m e E = 
198.547,25m;56,62 m e azimute plano 289°10’04” até o marco M-082, de 
coordenada N = 9.539.758,96m e E = 198.493,77m;106,71 m e azimute 
plano 301°49’26” até o marco M-083, de coordenada N = 9.539.815,23m 
e E = 198.403,10m;0,05 m e azimute plano 306°52’12” até o marco 
M-084, de coordenada N = 9.539.815,26m e E = 198.403,06m;76,78 m e 
azimute plano 301°12’20” até o marco M-085, de coordenada N = 
9.539.855,04m e E = 198.337,39m;27,50 m e azimute plano 302°09’52” 
até o marco M-086, de coordenada N = 9.539.869,68m e E = 
198.314,11m;0,21 m e azimute plano 299°03’17” até o marco M-087, de 
coordenada N = 9.539.869,78m e E = 198.313,93m;0,96 m e azimute 
plano 294°41’30” até o marco M-088, de coordenada N = 9.539.870,18m 
e E = 198.313,06m;61,52 m e azimute plano 288°47’08” até o marco 
M-089, de coordenada N = 9.539.889,99m e E = 198.254,82m;97,28 m e 
azimute plano 288°45’26” até o marco M-090, de coordenada N = 
9.539.921,27m e E = 198.162,71m;0,46 m e azimute plano 286°27’36” 
até o marco M-091, de coordenada N = 9.539.921,40m e E = 
198.162,27m;57,22 m e azimute plano 283°32’01” até o marco M-092, de 
coordenada N = 9.539.934,79m e E = 198.106,64m;59,88 m e azimute 
plano 294°29’21” até o marco M-093, de coordenada N = 9.539.959,61m 
e E = 198.052,15m;55,03 m e azimute plano 298°13’39” até o marco 
M-094, de coordenada N = 9.539.985,64m e E = 198.003,66m;62,92 m e 
azimute plano 300°59’31” até o marco M-095, de coordenada N = 
9.540.018,04m e E = 197.949,72m;0,10 m e azimute plano 299°03’17” 
até o marco M-096, de coordenada N = 9.540.018,09m e E = 
197.949,63m;0,42 m e azimute plano 297°10’52” até o marco M-097, de 
coordenada N = 9.540.018,28m e E = 197.949,26m;66,61 m e azimute 
plano 295°03’53” até o marco M-098, de coordenada N = 9.540.046,50m 
e E = 197.888,92m;76,52 m e azimute plano 295°55’20” até o marco 
M-099, de coordenada N = 9.540.079,95m e E = 197.820,10m;0,53 m e 
azimute plano 293°11’55” até o marco M-100, de coordenada N = 
9.540.080,16m e E = 197.819,61m;0,08 m e azimute plano 284°02’10” 
até o marco M-101, de coordenada N = 9.540.080,18m e E = 
197.819,53m;58,17 m e azimute plano 288°49’27” até o marco M-102, de 
coordenada N = 9.540.098,95m e E = 197.764,47m;0,32 m e azimute 
plano 288°26’06” até o marco M-103, de coordenada N = 9.540.099,05m 
e E = 197.764,17m;51,55 m e azimute plano 285°12’12” até o marco 
M-104, de coordenada N = 9.540.112,57m e E = 197.714,42m;0,21 m e 
azimute plano 284°02’10” até o marco M-105, de coordenada N = 
9.540.112,62m e E = 197.714,22m;32,09 m e azimute plano 282°52’32” 
até o marco M-106, de coordenada N = 9.540.119,77m e E = 
197.682,94m;53,80 m e azimute plano 293°47’14” até o marco M-107, de 
coordenada N = 9.540.141,47m e E = 197.633,71m;104,30 m e azimute 
plano 296°47’46” até o marco M-108, de coordenada N = 9.540.188,49m 
e E = 197.540,61m;0,20 m e azimute plano 293°57’45” até o marco 
M-109, de coordenada N = 9.540.188,57m e E = 197.540,43m;95,51 m e 
azimute plano 294°34’55” até o marco M-110, de coordenada N = 
9.540.228,30m e E = 197.453,58m;0,26 m e azimute plano 292°37’12” 
até o marco M-111, de coordenada N = 9.540.228,40m e E = 
197.453,34m;110,29 m e azimute plano 291°37’37” até o marco M-112, 
de coordenada N = 9.540.269,05m e E = 197.350,81m;115,58 m e azimu-
te plano 296°16’21” até o marco M-113, de coordenada N = 9.540.320,21m 
e E = 197.247,17m;0,06 m e azimute plano 300°57’50” até o marco 
M-114, de coordenada N = 9.540.320,24m e E = 197.247,12m;79,87 m e 
azimute plano 295°35’34” até o marco M-115, de coordenada N = 
9.540.354,74m e E = 197.175,09m;0,22 m e azimute plano 294°13’40” 
até o marco M-116, de coordenada N = 9.540.354,83m e E = 
197.174,89m;42,37 m e azimute plano 293°06’35” até o marco M-117, de 
coordenada N = 9.540.371,46m e E = 197.135,92m;23,52 m e azimute 
plano 298°30’55” até o marco M-118, de coordenada N = 9.540.382,69m 
e E = 197.115,25m;36,16 m e azimute plano 306°33’22” até o marco 
M-119, de coordenada N = 9.540.404,23m e E = 197.086,20m;87,63 m e 
azimute plano 316°37’39” até o marco M-120, de coordenada N = 
9.540.467,93m e E = 197.026,02m;76,89 m e azimute plano 317°28’00” 
até o marco M-121, de coordenada N = 9.540.524,59m e E = 
196.974,04m;63,82 m e azimute plano 317°32’47” até o marco M-122, de 
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coordenada N = 9.540.571,68m e E = 196.930,96m;0,45 m e azimute 
plano 317°43’35” até o marco M-123, de coordenada N = 9.540.572,01m 
e E = 196.930,66m;25,34 m e azimute plano 317°33’32” até o marco 
M-124, de coordenada N = 9.540.590,71m e E = 196.913,56m;68,75 m e 
azimute plano 318°25’11” até o marco M-125, de coordenada N = 
9.540.642,14m e E = 196.867,93m;0,33 m e azimute plano 315°00’00” 
até o marco M-126, de coordenada N = 9.540.642,37m e E = 
196.867,70m;37,31 m e azimute plano 314°41’06” até o marco M-127, de 
coordenada N = 9.540.668,61m e E = 196.841,17m;0,42 m e azimute 
plano 313°05’27” até o marco M-128, de coordenada N = 9.540.668,90m 
e E = 196.840,86m;0,36 m e azimute plano 308°09’26” até o marco 
M-129, de coordenada N = 9.540.669,12m e E = 196.840,58m;0,35 m e 
azimute plano 303°13’54” até o marco M-130, de coordenada N = 
9.540.669,31m e E = 196.840,29m;29,90 m e azimute plano 301°41’48” 
até o marco M-131, de coordenada N = 9.540.685,02m e E = 
196.814,85m;0,17 m e azimute plano 302°44’07” até o marco M-132, de 
coordenada N = 9.540.685,11m e E = 196.814,71m;0,39 m e azimute 
plano 297°12’58” até o marco M-133, de coordenada N = 9.540.685,29m 
e E = 196.814,36m;83,19 m e azimute plano 295°17’56” até o marco 
M-134, de coordenada N = 9.540.720,84m e E = 196.739,15m;0,07 m e 
azimute plano 296°33’54” até o marco M-135, de coordenada N = 
9.540.720,87m e E = 196.739,09m;75,66 m e azimute plano 294°29’18” 
até o marco M-136, de coordenada N = 9.540.752,23m e E = 
196.670,24m;0,41 m e azimute plano 292°50’01” até o marco M-137, de 
coordenada N = 9.540.752,39m e E = 196.669,86m;0,15 m e azimute 
plano 285°56’43” até o marco M-138, de coordenada N = 9.540.752,43m 
e E = 196.669,72m;53,40 m e azimute plano 288°10’01” até o marco 
M-139, de coordenada N = 9.540.769,08m e E = 196.618,98m;29,86 m e 
azimute plano 290°03’19” até o marco M-140, de coordenada N = 
9.540.779,32m e E = 196.590,93m;37,51 m e azimute plano 301°11’39” 
até o marco M-141, de coordenada N = 9.540.798,75m e E = 
196.558,84m;51,24 m e azimute plano 310°33’06” até o marco M-142, de 
coordenada N = 9.540.832,06m e E = 196.519,91m;51,65 m e azimute 
plano 310°32’24” até o marco M-143, de coordenada N = 9.540.865,63m 
e E = 196.480,66m;0,06 m e azimute plano 308°39’35” até o marco 
M-144, de coordenada N = 9.540.865,67m e E = 196.480,61m;0,33 m e 
azimute plano 308°55’39” até o marco M-145, de coordenada N = 
9.540.865,88m e E = 196.480,35m;0,35 m e azimute plano 303°13’54” 
até o marco M-146, de coordenada N = 9.540.866,07m e E = 
196.480,06m;37,50 m e azimute plano 302°02’45” até o marco M-147, de 
coordenada N = 9.540.885,97m e E = 196.448,27m;0,20 m e azimute 
plano 300°27’56” até o marco M-148, de coordenada N = 9.540.886,07m 
e E = 196.448,10m;0,24 m e azimute plano 297°38’46” até o marco 
M-149, de coordenada N = 9.540.886,18m e E = 196.447,89m;34,50 m e 
azimute plano 297°04’12” até o marco M-150, de coordenada N = 
9.540.901,88m e E = 196.417,17m;0,53 m e azimute plano 293°11’55” 
até o marco M-151, de coordenada N = 9.540.902,09m e E = 
196.416,68m;40,28 m e azimute plano 290°58’38” até o marco M-152, de 
coordenada N = 9.540.916,51m e E = 196.379,07m;41,02 m e azimute 
plano 303°23’02” até o marco M-153, de coordenada N = 9.540.939,08m 
e E = 196.344,82m;44,10 m e azimute plano 310°52’19” até o marco 
M-154, de coordenada N = 9.540.967,94m e E = 196.311,47m;43,11 m e 
azimute plano 321°27’38” até o marco M-155, de coordenada N = 
9.541.001,66m e E = 196.284,61m;51,31 m e azimute plano 338°21’00” 
até o marco M-156, de coordenada N = 9.541.049,35m e E = 
196.265,68m;0,30 m e azimute plano 336°48’05” até o marco M-157, de 
coordenada N = 9.541.049,63m e E = 196.265,56m;45,27 m e azimute 
plano 334°56’06” até o marco M-158, de coordenada N = 9.541.090,64m 
e E = 196.246,38m;0,44 m e azimute plano 331°41’57” até o marco 
M-159, de coordenada N = 9.541.091,03m e E = 196.246,17m;0,36 m e 
azimute plano 328°29’45” até o marco M-160, de coordenada N = 
9.541.091,34m e E = 196.245,98m;0,36 m e azimute plano 324°05’25” 
até o marco M-161, de coordenada N = 9.541.091,63m e E = 
196.245,77m;18,79 m e azimute plano 321°31’33” até o marco M-162, de 
coordenada N = 9.541.106,34m e E = 196.234,08m;0,14 m e azimute 
plano 320°42’38” até o marco M-163, de coordenada N = 9.541.106,45m 
e E = 196.233,99m;0,59 m e azimute plano 316°21’50” até o marco 
M-164, de coordenada N = 9.541.106,88m e E = 196.233,58m;52,22 m e 
azimute plano 313°03’08” até o marco M-165, de coordenada N = 
9.541.142,53m e E = 196.195,42m;69,29 m e azimute plano 314°03’52” 
até o marco M-166, de coordenada N = 9.541.190,72m e E = 
196.145,63m;75,82 m e azimute plano 315°48’44” até o marco M-167, de 
coordenada N = 9.541.245,09m e E = 196.092,78m;74,04 m e azimute 
plano 321°01’29” até o marco M-168, de coordenada N = 9.541.302,65m 
e E = 196.046,21m;82,65 m e azimute plano 321°56’36” até o marco 
M-169, de coordenada N = 9.541.367,73m e E = 195.995,26m;67,72 m e 
azimute plano 322°17’20” até o marco M-170, de coordenada N = 
9.541.421,30m e E = 195.953,84m;0,11 m e azimute plano 318°48’51” 
até o marco M-171, de coordenada N = 9.541.421,38m e E = 
195.953,77m;53,79 m e azimute plano 321°01’45” até o marco M-172, de 
coordenada N = 9.541.463,20m e E = 195.919,94m;67,60 m e azimute 
plano 326°45’07” até o marco M-173, de coordenada N = 9.541.519,73m 
e E = 195.882,88m;62,35 m e azimute plano 327°04’19” até o marco 
M-174, de coordenada N = 9.541.572,06m e E = 195.848,99m;43,09 m e 
azimute plano 332°31’30” até o marco M-175, de coordenada N = 
9.541.610,29m e E = 195.829,11m;43,17 m e azimute plano 344°22’12” 
até o marco M-176, de coordenada N = 9.541.651,86m e E = 
195.817,48m;16,34 m e azimute plano 344°59’39” até o marco M-177, de 
coordenada N = 9.541.667,64m e E = 195.813,25m;4,91 m e azimute 
plano 345°00’03” até o marco M-178, de coordenada N = 9.541.672,38m 
e E = 195.811,98m;20,13 m e azimute plano 344°59’49” até o marco 
M-179, de coordenada N = 9.541.691,82m e E = 195.806,77m;0,45 m e 

azimute plano 341°57’57” até o marco M-180, de coordenada N = 
9.541.692,25m e E = 195.806,63m;0,43 m e azimute plano 338°11’55” 
até o marco M-181, de coordenada N = 9.541.692,65m e E = 
195.806,47m;0,44 m e azimute plano 331°41’57” até o marco M-182, de 
coordenada N = 9.541.693,04m e E = 195.806,26m;40,15 m e azimute 
plano 329°46’31” até o marco M-183, de coordenada N = 9.541.727,73m 
e E = 195.786,05m;0,44 m e azimute plano 327°01’50” até o marco 
M-184, de coordenada N = 9.541.728,10m e E = 195.785,81m;0,43 m e 
azimute plano 322°35’41” até o marco M-185, de coordenada N = 
9.541.728,44m e E = 195.785,55m;0,12 m e azimute plano 318°21’59” 
até o marco M-186, de coordenada N = 9.541.728,53m e E = 
195.785,47m;33,64 m e azimute plano 318°30’23” até o marco M-187, de 
coordenada N = 9.541.753,73m e E = 195.763,18m;0,38 m e azimute 
plano 315°00’00” até o marco M-188, de coordenada N = 9.541.754,00m 
e E = 195.762,91m;0,38 m e azimute plano 312°52’44” até o marco 
M-189, de coordenada N = 9.541.754,26m e E = 195.762,63m;0,21 m e 
azimute plano 307°24’19” até o marco M-190, de coordenada N = 
9.541.754,39m e E = 195.762,46m;34,64 m e azimute plano 307°15’25” 
até o marco M-191, de coordenada N = 9.541.775,36m e E = 
195.734,89m;0,49 m e azimute plano 304°59’31” até o marco M-192, de 
coordenada N = 9.541.775,64m e E = 195.734,49m;39,49 m e azimute 
plano 301°41’52” até o marco M-193, de coordenada N = 9.541.796,39m 
e E = 195.700,89m;38,55 m e azimute plano 310°17’13” até o marco 
M-194, de coordenada N = 9.541.821,32m e E = 195.671,48m;0,04 m e 
azimute plano 315°00’00” até o marco M-195, de coordenada N = 
9.541.821,35m e E = 195.671,45m;0,44 m e azimute plano 307°38’51” 
até o marco M-196, de coordenada N = 9.541.821,62m e E = 
195.671,10m;0,44 m e azimute plano 301°51’58” até o marco M-197, de 
coordenada N = 9.541.821,85m e E = 195.670,73m;0,05 m e azimute 
plano 306°52’12” até o marco M-198, de coordenada N = 9.541.821,88m 
e E = 195.670,69m;27,92 m e azimute plano 299°09’15” até o marco 
M-199, de coordenada N = 9.541.835,48m e E = 195.646,31m;0,41 m e 
azimute plano 297°49’27” até o marco M-200, de coordenada N = 
9.541.835,67m e E = 195.645,95m;0,41 m e azimute plano 291°32’28” 
até o marco M-201, de coordenada N = 9.541.835,82m e E = 
195.645,57m;0,20 m e azimute plano 290°13’29” até o marco M-202, de 
coordenada N = 9.541.835,89m e E = 195.645,38m;31,09 m e azimute 
plano 287°32’35” até o marco M-203, de coordenada N = 9.541.845,26m 
e E = 195.615,74m;0,33 m e azimute plano 285°42’31” até o marco 
M-204, de coordenada N = 9.541.845,35m e E = 195.615,42m;39,15 m e 
azimute plano 283°47’16” até o marco M-205, de coordenada N = 
9.541.854,68m e E = 195.577,40m;0,43 m e azimute plano 282°05’41” 
até o marco M-206, de coordenada N = 9.541.854,77m e E = 
195.576,98m;0,01 m e azimute plano 270°00’00” até o marco M-207, de 
coordenada N = 9.541.861,93m e E = 195.535,04m;62,97 m e azimute 
plano 289°03’54” até o marco M-208, de coordenada N = 9.541.882,50m 
e E = 195.475,52m;60,59 m e azimute plano 299°49’08” até o marco 
M-209, de coordenada N = 9.541.912,63m e E = 195.422,95m;0,35 m e 
azimute plano 297°17’58” até o marco M-210, de coordenada N = 
9.541.912,79m e E = 195.422,64m;0,35 m e azimute plano 293°37’46” 
até o marco M-211, de coordenada N = 9.541.912,93m e E = 
195.422,32m;103,83 m e azimute plano 291°50’55” até o marco M-212, 
de coordenada N = 9.541.951,57m e E = 195.325,95m;84,33 m e azimu-
te plano 291°47’11” até o marco M-213, de coordenada N = 9.541.982,87m 
e E = 195.247,64m;84,17 m e azimute plano 293°23’17” até o marco 
M-214, de coordenada N = 9.542.016,28m e E = 195.170,39m;0,32 m e 
azimute plano 291°48’05” até o marco M-215, de coordenada N = 
9.542.016,40m e E = 195.170,09m;0,34 m e azimute plano 286°51’30” 
até o marco M-216, de coordenada N = 9.542.016,50m e E = 
195.169,76m;0,34 m e azimute plano 283°37’37” até o marco M-217, de 
coordenada N = 9.542.016,58m e E = 195.169,43m;30,29 m e azimute 
plano 281°51’06” até o marco M-218, de coordenada N = 9.542.022,80m 
e E = 195.139,79m;0,17 m e azimute plano 283°14’26” até o marco 
M-219, de coordenada N = 9.542.022,84m e E = 195.139,62m;0,41 m e 
azimute plano 276°57’11” até o marco M-220, de coordenada N = 
9.542.022,89m e E = 195.139,21m;57,35 m e azimute plano 275°04’17” 
até o marco M-221, de coordenada N = 9.542.027,96m e E = 
195.082,08m;0,08 m e azimute plano 270°00’00” até o marco M-222, de 
coordenada N = 9.542.027,96m e E = 195.082,00m;112,30 m e azimute 
plano 274°06’02” até o marco M-223, de coordenada N = 9.542.035,99m 
e E = 194.969,99m;120,32 m e azimute plano 276°50’08” até o marco 
M-224, de coordenada N = 9.542.050,31m e E = 194.850,53m;62,84 m e 
azimute plano 276°32’33” até o marco M-225, de coordenada N = 
9.542.057,47m e E = 194.788,10m;0,30 m e azimute plano 275°42’38” 
até o marco M-226, de coordenada N = 9.542.057,50m e E = 
194.787,80m;2,77 m e azimute plano 272°53’36” até o marco M-227, de 
coordenada N = 9.542.057,64m e E = 194.785,03m; deste, segue con-
frontando com os limites do assentamento federal rio acampamento, com 
a seguinte distância  264,41 m e azimute plano 305°21’46” até o marco 
M-228, de coordenada N = 9.542.210,67m e E = 194.569,40m;17,65 m e 
azimute plano 305°22’59” até o marco M-229, de coordenada N = 
9.542.220,89m e E = 194.555,01m;159,83 m e azimute plano 305°21’46” 
até o marco M-230, de coordenada N = 9.542.313,39m e E = 
194.424,67m;0,34 m e azimute plano 305°32’16” até o marco M-231, de 
coordenada N = 9.542.313,59m e E = 194.424,39m;47,75 m e azimute 
plano 305°21’28” até o marco M-232, de coordenada N = 9.542.341,22m 
e E = 194.385,45m;270,96 m e azimute plano 268°21’40” até o marco 
M-233, de coordenada N = 9.542.333,47m e E = 194.114,60m;1,69 m e 
azimute plano 268°18’19” até o marco M-234, de coordenada N = 
9.542.333,42m e E = 194.112,91m;135,78 m e azimute plano 268°21’30” 
até o marco M-235, de coordenada N = 9.542.329,53m e E = 
193.977,19m;522,03 m e azimute plano 265°24’54” até o marco M-236, 
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de coordenada N = 9.542.287,80m e E = 193.456,83m;521,74 m e azimu-
te plano 188°15’18” até o marco M-237, de coordenada N = 9.541.771,47m 
e E = 193.381,92m;588,99 m e azimute plano 251°19’09” até o marco 
M-238, de coordenada N = 9.541.582,82m e E = 192.823,96m;161,89 m 
e azimute plano 261°56’35” até o marco M-239, de coordenada N = 
9.541.560,13m e E = 192.663,67m;209,40 m e azimute plano 238°53’03” 
até o marco M-240, de coordenada N = 9.541.451,92m e E = 
192.484,40m;140,14 m e azimute plano 238°59’42” até o marco M-241, 
de coordenada N = 9.541.379,73m e E = 192.364,28m;59,85 m e azimu-
te plano 238°46’19” até o marco M-242, de coordenada N = 9.541.348,70m 
e E = 192.313,10m;45,59 m e azimute plano 239°13’18” até o marco 
M-243, de coordenada N = 9.541.325,37m e E = 192.273,93m;190,27 m 
e azimute plano 272°27’51” até o marco M-244, de coordenada N = 
9.541.333,55m e E = 192.083,84m;257,09 m e azimute plano 287°23’43” 
até o marco M-245, de coordenada N = 9.541.410,41m e E = 
191.838,51m;30,24 m e azimute plano 287°23’33” até o marco M-246, de 
coordenada N = 9.541.419,45m e E = 191.809,65m;191,00 m e azimute 
plano 287°23’43” até o marco M-247, de coordenada N = 9.541.476,55m 
e E = 191.627,39m;258,32 m e azimute plano 287°30’02” até o marco 
M-248, de coordenada N = 9.541.554,23m e E = 191.381,03m;357,89 m 
e azimute plano 287°44’25” até o marco M-249, de coordenada N = 
9.541.663,28m e E = 191.040,16m;41,38 m e azimute plano 289°43’05” 
até o marco M-250, de coordenada N = 9.541.677,24m e E = 
191.001,21m;885,71 m e azimute plano 44°32’58” até o marco M-251, de 
coordenada N = 9.542.308,44m e E = 191.622,56m;237,71 m e azimute 
plano 43°46’16” até o marco M-252, de coordenada N = 9.542.480,09m e 
E = 191.787,00m;50,23 m e azimute plano 335°18’45” até o marco 
M-253, de coordenada N = 9.542.525,73m e E = 191.766,02m;58,05 m e 
azimute plano 352°56’41” até o marco M-254, de coordenada N = 
9.542.583,34m e E = 191.758,89m;80,74 m e azimute plano 7°22’46” até 
o marco M-255, de coordenada N = 9.542.663,41m e E = 191.769,26m;73,69 
m e azimute plano 356°29’56” até o marco M-256, de coordenada N = 
9.542.736,96m e E = 191.764,76m;85,86 m e azimute plano 344°14’23” 
até o marco M-257, de coordenada N = 9.542.819,59m e E = 
191.741,44m;60,85 m e azimute plano 332°32’17” até o marco M-258, de 
coordenada N = 9.542.873,58m e E = 191.713,38m;172,26 m e azimute 
plano 323°13’55” até o marco M-259, de coordenada N = 9.543.011,57m 
e E = 191.610,27m;76,19 m e azimute plano 350°19’44” até o marco 
M-260, de coordenada N = 9.543.086,68m e E = 191.597,47m;64,52 m e 
azimute plano 337°39’22” até o marco M-261, de coordenada N = 
9.543.146,36m e E = 191.572,94m;146,57 m e azimute plano 321°00’23” 
até o marco M-262, de coordenada N = 9.543.260,28m e E = 
191.480,71m;79,73 m e azimute plano 307°30’50” até o marco M-263, de 
coordenada N = 9.543.308,83m e E = 191.417,47m;253,27 m e azimute 
plano 285°46’53” até o marco M-264, de coordenada N = 9.543.377,71m 
e E = 191.173,75m;288,34 m e azimute plano 284°02’23” até o marco 
M-265, de coordenada N = 9.543.447,66m e E = 190.894,02m;377,72 m 
e azimute plano 291°01’32” até o marco M-266, de coordenada N = 
9.543.583,18m e E = 190.541,45m;530,46 m e azimute plano 277°24’50” 
até o marco M-267, de coordenada N = 9.543.651,63m e E = 
190.015,42m;478,75 m e azimute plano 276°16’13” até o marco M-268, 
de coordenada N = 9.543.703,92m e E = 189.539,53m;259,35 m e azimu-
te plano 294°21’05” até o marco M-269, de coordenada N = 9.543.810,86m 
e E = 189.303,25m;253,08 m e azimute plano 269°13’16” até o marco 
M-270, de coordenada N = 9.543.807,42m e E = 189.050,19m;199,78 m 
e azimute plano 269°57’56” até o marco M-271, de coordenada N = 
9.543.807,30m e E = 188.850,41m;129,34 m e azimute plano 305°23’31” 
até o marco M-272, de coordenada N = 9.543.882,21m e E = 
188.744,97m;182,98 m e azimute plano 307°52’19” até o marco M-273, 
de coordenada N = 9.543.994,54m e E = 188.600,53m;161,92 m e azimu-
te plano 284°40’57” até o marco M-274, de coordenada N = 9.544.035,58m 
e E = 188.443,90m;182,63 m e azimute plano 284°55’33” até o marco 
M-275, de coordenada N = 9.544.082,62m e E = 188.267,43m;138,96 m 
e azimute plano 266°45’57” até o marco M-276, de coordenada N = 
9.544.074,78m e E = 188.128,69m;61,80 m e azimute plano 313°34’38” 
até o marco M-277, de coordenada N = 9.544.117,38m e E = 
188.083,92m;275,14 m e azimute plano 328°58’04” até o marco M-278, 
de coordenada N = 9.544.353,14m e E = 187.942,08m;266,51 m e azimu-
te plano 317°06’38” até o marco M-279, de coordenada N = 9.544.548,40m 
e E = 187.760,70m;230,33 m e azimute plano 321°06’10” até o marco 
M-280, de coordenada N = 9.544.727,66m e E = 187.616,07m;64,69 m e 
azimute plano 297°49’43” até o marco M-281, de coordenada N = 
9.544.757,86m e E = 187.558,86m;263,37 m e azimute plano 267°35’04” 
até o marco M-282, de coordenada N = 9.544.746,76m e E = 
187.295,72m;242,53 m e azimute plano 270°53’52” até o marco M-283, 
de coordenada N = 9.544.750,56m e E = 187.053,22m;20,01 m e azimu-
te plano 0°12’02” até o marco M-284, de coordenada N = 9.544.770,57m 
e E = 187.053,29m;1.260,25 m e azimute plano 359°15’40” até o marco 
M-285, de coordenada N = 9.546.030,72m e E = 187.037,04m;467,74 m 
e azimute plano 359°56’20” até o marco M-286, de coordenada N = 
9.546.498,46m e E = 187.036,54m;28,44 m e azimute plano 341°57’13” 
até o marco M-287, de coordenada N = 9.546.525,50m e E = 
187.027,73m;701,99 m e azimute plano 358°31’04” até o marco M-288, 
de coordenada N = 9.547.227,26m e E = 187.009,57m;357,82 m e azimu-
te plano 269°53’11” até o marco M-289, de coordenada N = 9.547.226,55m 
e E = 186.651,75m;319,60 m e azimute plano 269°04’43” até o marco 
M-290, de coordenada N = 9.547.221,41m e E = 186.332,19m;443,40 m 
e azimute plano 179°53’25” até o marco M-291, de coordenada N = 
9.546.778,01m e E = 186.333,04m;1.290,62 m e azimute plano 
179°30’55” até o marco M-292, de coordenada N = 9.545.487,44m e E = 
186.343,96m;723,05 m e azimute plano 179°25’17” até o marco M-293, 
de coordenada N = 9.544.764,43m e E = 186.351,26m;36,95 m e azimu-

te plano 141°59’30” até o marco M-294, de coordenada N = 9.544.735,32m 
e E = 186.374,01m;911,61 m e azimute plano 178°57’03” até o marco 
M-295, de coordenada N = 9.543.823,86m e E = 186.390,70m;1.153,17 
m e azimute plano 180°04’32” até o marco M-296, de coordenada N = 
9.542.670,69m e E = 186.389,18m;1.206,90 m e azimute plano 
180°43’33” até o marco M-297, de coordenada N = 9.541.463,89m e E = 
186.373,89m;28,44 m e azimute plano 179°12’52” até o marco M-298, de 
coordenada N = 9.541.435,45m e E = 186.374,28m;30,44 m e azimute 
plano 240°04’56” até o marco M-299, de coordenada N = 9.541.420,27m 
e E = 186.347,90m;103,58 m e azimute plano 239°34’58” até o marco 
M-300, de coordenada N = 9.541.367,83m e E = 186.258,58m;323,73 m 
e azimute plano 212°47’23” até o marco M-301, de coordenada N = 
9.541.095,68m e E = 186.083,26m;16,49 m e azimute plano 283°32’20” 
até o marco M-302, de coordenada N = 9.541.099,54m e E = 
186.067,23m;58,06 m e azimute plano 354°16’36” até o marco M-303, de 
coordenada N = 9.541.157,31m e E = 186.061,44m;63,18 m e azimute 
plano 289°03’26” até o marco M-304, de coordenada N = 9.541.177,94m 
e E = 186.001,72m;143,41 m e azimute plano 333°37’15” até o marco 
M-305, de coordenada N = 9.541.306,42m e E = 185.938,00m;57,65 m e 
azimute plano 295°47’14” até o marco M-306, de coordenada N = 
9.541.331,50m e E = 185.886,09m;67,72 m e azimute plano 287°55’26” 
até o marco M-307, de coordenada N = 9.541.352,34m e E = 
185.821,66m;243,81 m e azimute plano 296°21’33” até o marco M-308, 
de coordenada N = 9.541.460,59m e E = 185.603,20m;140,87 m e azimu-
te plano 313°10’14” até o marco M-309, de coordenada N = 9.541.556,97m 
e E = 185.500,46m;163,34 m e azimute plano 281°26’54” até o marco 
M-310, de coordenada N = 9.541.589,39m e E = 185.340,37m;15,98 m e 
azimute plano 335°38’53” até o marco M-311, de coordenada N = 
9.541.603,95m e E = 185.333,78m;179,69 m e azimute plano 358°18’24” 
até o marco M-312, de coordenada N = 9.541.783,56m e E = 
185.328,47m;105,99 m e azimute plano 277°22’59” até o marco M-313, 
de coordenada N = 9.541.797,18m e E = 185.223,36m;185,24 m e azimu-
te plano 284°27’53” até o marco M-314, de coordenada N = 9.541.843,45m 
e E = 185.043,99m;71,49 m e azimute plano 223°08’48” até o marco 
M-315, de coordenada N = 9.541.791,29m e E = 184.995,10m;152,91 m 
e azimute plano 356°43’51” até o marco M-316, de coordenada N = 
9.541.943,95m e E = 184.986,38m;99,93 m e azimute plano 267°07’55” 
até o marco M-317, de coordenada N = 9.541.938,95m e E = 
184.886,58m;185,50 m e azimute plano 270°29’17” até o marco M-318, 
de coordenada N = 9.541.940,53m e E = 184.701,09m;85,65 m e azimu-
te plano 348°42’30” até o marco M-319, de coordenada N = 9.542.024,52m 
e E = 184.684,32m;203,41 m e azimute plano 219°35’33” até o marco 
M-320, de coordenada N = 9.541.867,77m e E = 184.554,68m;90,36 m e 
azimute plano 315°36’03” até o marco M-321, de coordenada N = 
9.541.932,33m e E = 184.491,46m;131,13 m e azimute plano 272°19’15” 
até o marco M-322, de coordenada N = 9.541.937,64m e E = 
184.360,44m;80,66 m e azimute plano 318°12’05” até o marco M-323, de 
coordenada N = 9.541.997,77m e E = 184.306,68m;131,16 m e azimute 
plano 295°09’16” até o marco M-324, de coordenada N = 9.542.053,52m 
e E = 184.187,96m;225,27 m e azimute plano 26°55’40” até o marco 
M-325, de coordenada N = 9.542.254,37m e E = 184.289,98m;115,49 m 
e azimute plano 283°49’37” até o marco M-326, de coordenada N = 
9.542.281,97m e E = 184.177,84m;167,25 m e azimute plano 240°20’47” 
até o marco M-327, de coordenada N = 9.542.199,22m e E = 
184.032,49m;148,36 m e azimute plano 251°32’22” até o marco M-328, 
de coordenada N = 9.542.152,24m e E = 183.891,76m;175,80 m e azimu-
te plano 255°20’50” até o marco M-329, de coordenada N = 9.542.107,77m 
e E = 183.721,68m;23,21 m e azimute plano 317°16’11” até o marco 
M-330, de coordenada N = 9.542.124,82m e E = 183.705,93m;252,23 m 
e azimute plano 20°40’26” até o marco M-331, de coordenada N = 
9.542.360,81m e E = 183.794,98m;72,65 m e azimute plano 301°51’48” 
até o marco M-332, de coordenada N = 9.542.399,16m e E = 
183.733,28m;90,09 m e azimute plano 279°15’19” até o marco M-333, de 
coordenada N = 9.542.413,65m e E = 183.644,36m;144,80 m e azimute 
plano 309°40’44” até o marco M-334, de coordenada N = 9.542.506,10m 
e E = 183.532,92m;106,63 m e azimute plano 192°16’50” até o marco 
M-335, de coordenada N = 9.542.401,91m e E = 183.510,24m;304,39 m 
e azimute plano 286°38’28” até o marco M-336, de coordenada N = 
9.542.489,08m e E = 183.218,60m;329,43 m e azimute plano 316°21’06” 
até o marco M-337, de coordenada N = 9.542.727,45m e E = 
182.991,22m;157,42 m e azimute plano 238°46’11” até o marco M-338, 
de coordenada N = 9.542.645,83m e E = 182.856,61m;71,13 m e azimu-
te plano 18°33’35” até o marco M-339, de coordenada N = 9.542.713,26m 
e E = 182.879,25m;130,15 m e azimute plano 237°04’36” até o marco 
M-340, de coordenada N = 9.542.642,52m e E = 182.770,00m;12,50 m e 
azimute plano 237°05’09” até o marco M-341, de coordenada N = 
9.542.635,73m e E = 182.759,51m;12,50 m e azimute plano 314°11’22” 
até o marco M-342, de coordenada N = 9.542.644,44m e E = 
182.750,55m;60,75 m e azimute plano 314°12’23” até o marco M-343, de 
coordenada N = 9.542.686,80m e E = 182.707,00m;143,49 m e azimute 
plano 280°50’44” até o marco M-344, de coordenada N = 9.542.713,80m 
e E = 182.566,07m;21,26 m e azimute plano 312°38’11” até o marco 
M-345, de coordenada N = 9.542.728,20m e E = 182.550,43m;58,87 m e 
azimute plano 344°24’37” até o marco M-346, de coordenada N = 
9.542.784,90m e E = 182.534,61m;24,38 m e azimute plano 357°13’32” 
até o marco M-347, de coordenada N = 9.542.809,25m e E = 
182.533,43m;73,92 m e azimute plano 10°04’26” até o marco M-348, de 
coordenada N = 9.542.882,03m e E = 182.546,36m;26,08 m e azimute 
plano 11°55’34” até o marco M-349, de coordenada N = 9.542.907,55m e 
E = 182.551,75m;26,36 m e azimute plano 228°33’09” até o marco 
M-350, de coordenada N = 9.542.890,10m e E = 182.531,99m;1.696,85 
m e azimute plano 226°58’47” até o marco M-351, de coordenada N = 
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9.541.732,41m e E = 181.291,40m;308,48 m e azimute plano 225°29’09” 
até o marco M-352, de coordenada N = 9.541.516,14m e E = 
181.071,43m;175,75 m e azimute plano 225°58’47” até o marco M-353, 
de coordenada N = 9.541.394,01m e E = 180.945,05m;635,61 m e azimu-
te plano 227°11’33” até o marco M-354, de coordenada N = 9.540.962,09m 
e E = 180.478,74m;224,36 m e azimute plano 137°56’41” até o marco 
M-355, de coordenada N = 9.540.795,50m e E = 180.629,03m;194,40 m 
e azimute plano 137°56’38” até o marco M-356, de coordenada N = 
9.540.651,16m e E = 180.759,25m;483,70 m e azimute plano 137°40’04” 
até o marco M-357, de coordenada N = 9.540.293,58m e E = 
181.084,99m;200,96 m e azimute plano 136°33’02” até o marco M-358, 
de coordenada N = 9.540.147,69m e E = 181.223,19m;107,31 m e azimu-
te plano 135°44’51” até o marco M-359, de coordenada N = 9.540.070,83m 
e E = 181.298,07m;497,70 m e azimute plano 130°50’06” até o marco 
M-360, de coordenada N = 9.539.745,39m e E = 181.674,63m;298,23 m 
e azimute plano 131°44’46” até o marco M-361, de coordenada N = 
9.539.546,82m e E = 181.897,14m;264,58 m e azimute plano 129°31’58” 
até o marco M-362, de coordenada N = 9.539.378,41m e E = 
182.101,20m;189,63 m e azimute plano 131°49’25” até o marco M-363, 
de coordenada N = 9.539.251,96m e E = 182.242,51m;903,63 m e azimu-
te plano 42°51’41” até o marco M-364, de coordenada N = 9.539.914,32m 
e E = 182.857,18m;456,20 m e azimute plano 109°18’47” até o marco 
M-365, de coordenada N = 9.539.763,44m e E = 183.287,71m;111,59 m 
e azimute plano 86°40’34” até o marco M-366, de coordenada N = 
9.539.769,91m e E = 183.399,11m;218,35 m e azimute plano 105°27’32” 
até o marco M-367, de coordenada N = 9.539.711,71m e E = 
183.609,56m;351,90 m e azimute plano 106°30’10” até o marco M-368, 
de coordenada N = 9.539.611,75m e E = 183.946,96m;333,70 m e azimu-
te plano 121°36’17” até o marco M-369, de coordenada N = 9.539.436,87m 
e E = 184.231,17m;223,00 m e azimute plano 122°15’15” até o marco 
M-370, de coordenada N = 9.539.317,86m e E = 184.419,76m;192,32 m 
e azimute plano 173°35’36” até o marco M-371, de coordenada N = 
9.539.126,74m e E = 184.441,22m;108,89 m e azimute plano 58°24’59” 
até o marco M-372, de coordenada N = 9.539.183,77m e E = 
184.533,98m;248,65 m e azimute plano 110°49’04” até o marco M-373, 
de coordenada N = 9.539.095,40m e E = 184.766,40m;46,19 m e azimu-
te plano 109°19’45” até o marco M-374, de coordenada N = 9.539.080,11m 
e E = 184.809,99m;370,24 m e azimute plano 97°06’49” até o marco 
M-375, de coordenada N = 9.539.034,26m e E = 185.177,38m;243,83 m 
e azimute plano 97°06’53” até o marco M-376, de coordenada N = 
9.539.004,06m e E = 185.419,33m;75,72 m e azimute plano 97°23’26” 
até o marco M-377, de coordenada N = 9.538.994,32m e E = 
185.494,42m;35,88 m e azimute plano 97°30’41” até o marco M-378, de 
coordenada N = 9.538.989,63m e E = 185.529,99m;453,93 m e azimute 
plano 96°58’56” até o marco M-379, de coordenada N = 9.538.934,45m e 
E = 185.980,55m;221,44 m e azimute plano 97°10’31” até o marco 
M-380, de coordenada N = 9.538.906,79m e E = 186.200,26m;47,62 m e 
azimute plano 190°33’09” até o marco M-381, de coordenada N = 
9.538.859,98m e E = 186.191,54m;94,70 m e azimute plano 109°17’11” 
até o marco M-382, de coordenada N = 9.538.828,70m e E = 
186.280,93m;184,11 m e azimute plano 131°09’02” até o marco M-383, 
de coordenada N = 9.538.707,55m e E = 186.419,56m;434,89 m e azimu-
te plano 131°18’27” até o marco M-384, de coordenada N = 9.538.420,48m 
e E = 186.746,24m;500,18 m e azimute plano 130°29’42” até o marco 
M-385, de coordenada N = 9.538.095,67m e E = 187.126,61m;35,36 m e 
azimute plano 129°26’03” até o marco M-386, de coordenada N = 
9.538.073,21m e E = 187.153,92m;280,98 m e azimute plano 129°25’58” 
até o marco M-387, de coordenada N = 9.537.894,74m e E = 
187.370,94m;277,12 m e azimute plano 126°51’52” até o marco M-388, 
de coordenada N = 9.537.728,49m e E = 187.592,65m;93,91 m e azimu-
te plano 126°06’44” até o marco M-389, de coordenada N = 9.537.673,14m 
e E = 187.668,52m;254,99 m e azimute plano 36°57’22” até o marco 
M-390, de coordenada N = 9.537.876,90m e E = 187.821,82m;30,19 m e 
azimute plano 135°05’38” até o marco M-391, de coordenada N = 
9.537.855,52m e E = 187.843,13m;16,58 m e azimute plano 37°15’25” 
até o marco M-392, de coordenada N = 9.537.868,72m e E = 
187.853,17m;4,37 m e azimute plano 115°02’26” até o marco M-393, de 
coordenada N = 9.537.866,87m e E = 187.857,13m;11,34 m e azimute 
plano 164°42’50” até o marco M-394, de coordenada N = 9.537.855,93m 
e E = 187.860,12m;130,31 m e azimute plano 133°32’19” até o marco 
M-395, de coordenada N = 9.537.766,17m e E = 187.954,58m;758,75 m 
e azimute plano 135°22’08” até o marco M-396, de coordenada N = 
9.537.226,21m e E = 188.487,63m;112,81 m e azimute plano 134°29’11” 
até o marco M-397, de coordenada N = 9.537.147,16m e E = 
188.568,11m;101,48 m e azimute plano 218°22’11” até o marco M-398, 
de coordenada N = 9.537.067,60m e E = 188.505,12m;147,32 m e azimu-
te plano 126°53’55” até o marco M-399, de coordenada N = 9.536.979,15m 
e E = 188.622,93m;5,00 m e azimute plano 126°52’12” até o marco 
M-400, de coordenada N = 9.536.976,15m e E = 188.626,93m;564,90 m 
e azimute plano 126°53’53” até o marco M-401, de coordenada N = 
9.536.636,99m e E = 189.078,68m;647,45 m e azimute plano 125°18’01” 
até o marco M-402, de coordenada N = 9.536.262,85m e E = 
189.607,09m;330,94 m e azimute plano 115°44’23” até o marco M-403, 
de coordenada N = 9.536.119,13m e E = 189.905,19m; deste, segue con-
frontando com os limites da Gleba água da luz – Parte f, com a seguinte 
distância  293,54 m e azimute plano 217°26’57” até o marco M-404, de 
coordenada N = 9.535.886,09m e E = 189.726,70m;1,83 m e azimute 
plano 217°26’05” até o marco M-405, de coordenada N = 9.535.884,64m 
e E = 189.725,59m;166,79 m e azimute plano 217°27’02” até o marco 
M-406, de coordenada N = 9.535.752,23m e E = 189.624,17m;199,39 m 
e azimute plano 217°26’59” até o marco M-407, de coordenada N = 
9.535.593,94m e E = 189.502,93m;211,10 m e azimute plano 217°26’57” 

até o marco M-408, de coordenada N = 9.535.426,35m e E = 
189.374,57m;0,74 m e azimute plano 217°20’00” até o marco M-409, de 
coordenada N = 9.535.425,76m e E = 189.374,12m;888,49 m e azimute 
plano 217°26’56” até o marco M-410, de coordenada N = 9.534.720,39m 
e E = 188.833,87m;242,83 m e azimute plano 217°26’54” até o marco 
M-411, de coordenada N = 9.534.527,61m e E = 188.686,22m;35,89 m e 
azimute plano 269°14’02” até o marco M-412, de coordenada N = 
9.534.527,13m e E = 188.650,33m;212,34 m e azimute plano 269°13’51” 
até o marco M-413, de coordenada N = 9.534.524,28m e E = 
188.438,01m;97,92 m e azimute plano 317°53’21” até o marco M-414, de 
coordenada N = 9.534.596,92m e E = 188.372,35m;374,80 m e azimute 
plano 317°53’07” até o marco M-415, de coordenada N = 9.534.874,95m 
e E = 188.121,00m;238,19 m e azimute plano 317°53’03” até o marco 
M-416, de coordenada N = 9.535.051,64m e E = 187.961,26m;5,04 m e 
azimute plano 34°19’16” até o marco M-417, de coordenada N = 
9.535.055,80m e E = 187.964,10m;10,62 m e azimute plano 290°26’55” 
até o marco M-418, de coordenada N = 9.535.059,51m e E = 
187.954,15m;80,45 m e azimute plano 317°53’12” até o marco M-419, de 
coordenada N = 9.535.119,19m e E = 187.900,20m;114,94 m e azimute 
plano 271°36’19” até o marco M-420, de coordenada N = 9.535.122,41m 
e E = 187.785,31m;39,66 m e azimute plano 271°35’22” até o marco 
M-421, de coordenada N = 9.535.123,51m e E = 187.745,67m;113,41 m 
e azimute plano 271°36’24” até o marco M-422, de coordenada N = 
9.535.126,69m e E = 187.632,30m;7,22 m e azimute plano 271°35’12” 
até o marco M-423, de coordenada N = 9.535.126,89m e E = 
187.625,08m;212,25 m e azimute plano 271°36’03” até o marco M-424, 
de coordenada N = 9.535.132,82m e E = 187.412,91m;91,52 m e azimu-
te plano 352°12’23” até o marco M-425, de coordenada N = 9.535.223,49m 
e E = 187.400,50m;2,56 m e azimute plano 352°09’16” até o marco 
M-426, de coordenada N = 9.535.226,03m e E = 187.400,15m;297,14 m 
e azimute plano 352°12’18” até o marco M-427, de coordenada N = 
9.535.520,42m e E = 187.359,85m;220,95 m e azimute plano 290°44’59” 
até o marco M-428, de coordenada N = 9.535.598,70m e E = 
187.153,23m;22,15 m e azimute plano 216°09’58” até o marco M-429, de 
coordenada N = 9.535.580,82m e E = 187.140,16m;1.322,80 m e azimu-
te plano 216°10’11” até o marco M-430, de coordenada N = 9.534.512,96m 
e E = 186.359,47m;2,25 m e azimute plano 216°18’31” até o marco 
M-431, de coordenada N = 9.534.511,15m e E = 186.358,14m;1.554,94 
m e azimute plano 216°10’06” até o marco M-432, de coordenada N = 
9.533.255,87m e E = 185.440,48m;0,86 m e azimute plano 216°28’09” 
até o marco M-433, de coordenada N = 9.533.255,18m e E = 
185.439,97m;228,45 m e azimute plano 216°09’54” até o marco M-434, 
de coordenada N = 9.533.070,75m e E = 185.305,16m;0,65 m e azimute 
plano 216°52’12” até o marco M-435, de coordenada N = 9.533.070,23m 
e E = 185.304,77m;72,86 m e azimute plano 216°10’06” até o marco 
M-436, de coordenada N = 9.533.011,41m e E = 185.261,77m;9,95 m e 
azimute plano 179°56’33” até o marco M-437, de coordenada N = 
9.533.001,46m e E = 185.261,78m;4,14 m e azimute plano 179°51’42” 
até o marco M-438, de coordenada N = 9.532.997,32m e E = 185.261,79m; 
deste, segue confrontando com os limites da Gleba água da luz - Parte E, 
com a seguinte distância  547,79 m e azimute plano 270°05’43” até o 
marco M-439, de coordenada N = 9.532.998,23m e E = 184.714,00m;0,54 
m e azimute plano 270°00’00” até o marco M-440, de coordenada N = 
9.532.998,23m e E = 184.713,46m;1.960,10 m e azimute plano 
270°05’40” até o marco M-441, de coordenada N = 9.533.001,46m e E = 
182.753,36m;1.894,12 m e azimute plano 343°07’46” até o marco M-442, 
de coordenada N = 9.534.814,06m e E = 182.203,67m;133,59 m e azimu-
te plano 343°07’45” até o marco M-443, de coordenada N = 9.534.941,90m 
e E = 182.164,90m;19,73 m e azimute plano 272°07’12” até o marco 
M-444, de coordenada N = 9.534.942,63m e E = 182.145,18m;2.606,87 
m e azimute plano 272°06’30” até o marco M-445, de coordenada N = 
9.535.038,53m e E = 179.540,07m;0,65 m e azimute plano 271°45’45” 
até o marco M-446, de coordenada N = 9.535.038,55m e E = 
179.539,42m;729,50 m e azimute plano 272°06’28” até o marco M-447, de 
coordenada N = 9.535.065,38m e E = 178.810,41m;97,87 m e azimute plano 
272°55’00” até o marco M-448, de coordenada N = 9.535.070,36m e E = 
178.712,67m;1,38 m e azimute plano 272°54’14” até o marco M-449, de 
coordenada N = 9.535.070,43m e E = 178.711,29m;34,77 m e azimute plano 
272°55’06” até o marco P-1558, de coordenada N = 9.535.072,20m e E = 
178.676,57m; deste, segue pela Margem direita do rio Bananal, com a se-
guinte distância  27.710,93m e azimute plano 2°04’57” até o marco P-6362, 
de coordenada N = 9.553.017,72m e E = 178.766,45m; deste, segue con-
frontando com os limites da Gleba água da luz - Parte B (Mat. 263), com a 
seguinte distância  1.990,84 m e azimute plano 87°54’45” até o marco M-450, 
de coordenada N = 9.553.095,40m e E = 180.976,73m;3,01 m e azimute 
plano 87°54’25” até o marco M-451, de coordenada N = 9.553.095,51m e E 
= 180.979,74m;911,36 m e azimute plano 87°54’47” até o marco P-001, de 
coordenada N = 9.553.128,70m e E = 181.890,50m até o marco P-001, pon-
to inicial da descrição deste perímetro.
Todas as coordenadas aqui descritas encontram-se representadas no Sis-
tema U T M, referenciadas ao Meridiano central nº 45°00’, fuso -23, tendo 
como datum o SirGaS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perí-
metro foram calculados no plano de projeção U T M.
II – RESSALVAR que da poligonal acima descrita ficam excluídas áreas 
incidentes anteriormente matriculadas no cartório de registro de imóveis.
iii – dETErMiNar à diretoria de Gestão e desenvolvimento agrário e fun-
diário-dEaf a adoção das medidas subsequentes com vistas a averbação 
da Retificação na Matricula nº 266, Livro: 2-A, Ficha: 266, junto ao Cartó-
rio de registro de imóveis da comarca de dom Eliseu.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente

Protocolo: 816072
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GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa

atos adMiNistratiVos
EXTraTo da(S) PorTaria(S) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdidaS PElo ilMo. 
Sr. PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará-iTErPa, NoS aU-
ToS doS ProcESSoS dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária NÃo oNEroSa 
(doaÇÃo) dE TErraS, EM QUE fiGUraM coMo iNTErESSadoS:

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

050602232/2022 EdiNicE raMoS dE 
SoUZa faZENda aliaNÇa 77,7941 UliaNÓPoliS/Pa 1460/2022

012700151/2021 raiMUNdo alVES 
rodriGUES SÍTio áGUa Boa 14,5095 SÃo fÉliX do 

XiNGU/Pa 1457/2022

042501870/2022 ValdEci JoSÉ GoN-
ÇalVES SÍTio NaZarÉ 24,1425 doM EliSEU/Pa 1458/2022

121408231/2021 PaUlo rodriGUES 
GoNÇalVES

SÍTio dEUS Pro-
VErá ii 4,7597 iGaraPÉ-Miri/Pa - 

MoJU/Pa 1459/2022

050202074/2022 Maria JocilENE alVES SÍTio BENTiVi 0,7598 doM EliSEU/Pa 1461/2022

042501873/2022 roNildo MacEdo da 
SilVa SÍTio califÓrNia 22,6996 doM EliSEU/Pa 1462/2022

052102451/2022 oSMariNa loPES dE 
MiraNda

cHacara MaE E 
filHaS 0,0505 coNcEiÇÃo do 

araGUaia/Pa 1463/2022

052102454/2022 JoaNa d’arc do carMo 
SENa SiTio coNQUiSTa 0,121 coNcEiÇÃo do 

araGUaia/Pa 1464/2022

042601903/2022 fraNciNaldo SiMÃo 
dE SoUZa SÍTio ESPlaNada 25,9244 doM EliSEU/Pa 1465/2022

041500098/2019 JoSE BaTiSTa MoNTEiro 
GoMES SÍTio ESPEraNÇa 12,0258 SaNTa Maria do 

Pará/Pa 1467/2022

040701656/2022 ildElaNE SilVa 
cardoSo SÍTio caJUEiro 86,9458 doM EliSEU/Pa 1468/2022

110407328/2021 iZalTiNa dUarTE 
SoarES SiTio iZalTiNa 5,0326 SaNTa Maria do 

Pará/Pa 1508/2022

080200665/2019 Maria JoSE ViEira dE 
MESQUiTa

SÍTio SÃo fraN-
ciSco 22,5354 SaNTa Maria do 

Pará/Pa 1455/2022

121408229/2021 oSValdo Gaia lEao SÍTio MUiracaTiara 89,0001 iGaraPÉ-Miri/Pa - 
MoJU/Pa 1469/2022

040801685/2022 JoÃo JUSTiNiaNo da 
SilVa SÍTio VErdE 28,2541 doM EliSEU/Pa 1470/2022

041001697/2022 lUcaS WEBEr SaNToS faZENda áGUa 
da lUZ 57,5287 doM EliSEU/Pa 1471/2022

042501872/2022 roBErTo GoMES 
coElHo

SÍTio PlaNTaMoS 
VErdUraS do 

caMPo
33,6546 doM EliSEU/Pa 1472/2022

052602515/2022 lUZia alVES dE JESUS 
fEiToSa

cHacara SaNTa 
lUZia 14,9916 coNcEiÇÃo do 

araGUaia/Pa 1473/2022

052102452/2022 JoNilToN da SilVa 
SoUZa SiTio NoVo 7,7873 coNcEiÇÃo do 

araGUaia/Pa 1474/2022

050602249/2022 JÉSSica liMa SilVa SÍTio da lUZ 0,289 doM EliSEU/Pa 1475/2022
051302341/2022 VicENTE da crUZ arViM SÍTio aliaNÇa 42,77 SÍTio aliaNÇa 1476/2022
063004284/2021 HElENa SilVa dE SoUSa SÍTio alTo BoNiTo 10,8546 MaraBá/Pa 1507/2022

050202091/2022 aNToNio coNcEiÇÃo 
SilVa SiTio BoM JESUS 98,4481 UliaNÓPoliS/Pa 1506/2022

050202068/2022 aNa Maria SilVEira do 
NaSciMENTo

SÍTio QUaTro 
irMÃoS 1,6816 doM EliSEU/Pa 1477/2022

042501869/2022 MaUrir liMa frEiTaS SÍTio NoVa aliaNÇa 36,6897 doM EliSEU/Pa 1478/2022

Belém(Pa), 20/06/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

Protocolo: 816202
GoVerNo do estado do ParÁ

iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos

EXTraTo daS PorTariaS dE HoMoloGaÇÃo EXPEdidaS PElo ilMo. 
Sr. PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará-iTErPa, NoS aU-
ToS doS ProcESSoS dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária NÃo oNEroSa 
(doaÇÃo) dE TErraS, EM QUE fiGUraM coMo iNTErESSadoS:
 

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

122001417/2019 fraNciSco alESSaNdro 
Garcia dE oliVEira SÍTio oliVEira 7,1875 Ha SaNTa Maria do 

Pará/Pa 1483/2022

121201381/2019 EdiEla Garcia dE 
MoUra SÍTio raYEli 0,5403 Ha SaNTa Maria do 

Pará/Pa 1486/2022

040300058/2019 GilMar fErrEira 
MarTiNS SÍTio SÃo JoÃo 9,3347 Ha SaNTa Maria do 

Pará/Pa 1481/2022

042501866/2022 iraNildES araÚJo diaS SÍTio BoM SoSSEGo 26,9346 Ha doM EliSEU/Pa 1482/2022

050202091/2022 aNToNio coNcEiÇÃo 
SilVa SiTio BoM JESUS 98,4481 Ha UliaNÓPoliS/Pa 1506/2022

Belém (Pa), 20/06/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 816195

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa

atos adMiNistratiVos
EXTraTo da(S) PorTaria(S) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdidaS PElo ilMo. 
Sr. PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará-iTErPa, NoS aU-
ToS doS ProcESSoS dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária NÃo oNEroSa 
(doaÇÃo) dE TErraS, EM QUE fiGUraM coMo iNTErESSadoS:

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

110407332/2021 ZacariaS araUJo 
MarTiNS SiTio SÃo ZacariaS 20,5086 SaNTa Maria do 

Pará/Pa 1488/2022

092206531/2021 PEdro XaViEr SalES SÍTio SalES 49,2383 SaNTa Maria do 
Pará/Pa 1456/2022

032900482/2021 MarcEliNo TraJaNo 
da SilVa

SiTio ProMESSa 
dE dEUS 31,4349 SaNTa Maria do 

Pará/Pa 1484/2022

042500674/2021 lUiS carloS cHaGaS dE 
SoUSa SÍTio lUla PiNcEl 48,7976 SÃo MiGUEl do 

GUaMá/Pa 1466/2022

042600706/2021 Joao PErEira dE alMEida SÍTio TErra SaNTa 18,3467 SaNTa Maria do 
Pará/Pa 1480/2022

092406631/2021 fraNciSco GoNÇalVES 
diaS

SÍTio SÃo fraN-
ciSco 29,4692 SaNTa Maria do 

Pará/Pa 1485/2022

111807522/2021 cElia Maria da coSTa 
oliVEira SÍTio SÃo JoSÉ 4,7591 SaNTa Maria do 

Pará/Pa 1487/2022

Belém(Pa), 20/06/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

Protocolo: 815988
GoVerNo do estado do ParÁ

iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
atos adMiNistratiVos

EXTraTo da(S) PorTaria(S) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdidaS PElo ilMo. 
Sr. PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará-iTErPa, NoS aU-
ToS doS ProcESSoS dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária NÃo oNEroSa 
(doaÇÃo) dE TErraS, EM QUE fiGUra coMo iNTErESSado:

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

2009/1456 aidEiJaNY SilVa E SilVa cHacara SÃo 
firMiNo 92,1209Ha TailÂNdia 1100/2022

2022/434831 aNToNio PiNHo doS 
SaNToS

SÍTio SaNTo 
aNToNio 46,2295Ha TailÂNdia 1101/2022

2008/487623 fraNcidalVa dE carValHo 
liMa

SÍTio QUaTro 
irMÃoS 30,0484Ha TailÂNdia 1102/2022

2022/435781 GEraldo TaMBaroTi SÍTio TaMBaroTi 56,2620Ha TailÂNdia 1103/2022
2009/64728 iSMaEl PiNHo doS SaNToS SÍTio iSMaEl 60,6588Ha TailÂNdia 1104/2022

2009/1409 JErEMiaS alVES doS 
SaNToS

SÍTio QUaTro 
irMÃoS 29,1652Ha TailÂNdia 1105/2022

2022/435952 JoÃo PiNHo doS SaNToS SÍTio SÃo JoÃo 34,2214Ha TailÂNdia 1106/2022

2009/1400 JoSÉ raiMUNdo doS SaN-
ToS liSBoa SÍTio HErMaM 96,3770Ha TailÂNdia 1107/2022

2008/487585 Maria liNdiNalVa dE 
alMEida SoUSa SÍTio ESPEraNÇa 59,2555Ha TailÂNdia 1108/2022

2022/435127 PiEdadE dE BriTo GUi-
MaraES SÍTio fÉ EM dEUS 06,2766Ha TailÂNdia 1109/20212

2022/435361 raiaNE PaSTaNa doS 
SaNToS SÍTio rai 74,5425Ha TailÂNdia 1110/2022

2009/1430 raiMUNdo EdiVaNo carVa-
lHo dE SoUZa SÍTio EdiVaNo 40,4960Ha TailÂNdia 1111/2022

2022/435621 roSaNGEla SilVa doS 
SaNToS SÍTio SÃo JoSÉ 77,5749Ha TailÂNdia 1112/2022

2009/1457 alBErTo liNo alMEida SÍTio NoVo ParaiSo 69,2656Ha TailÂNdia 1113/2022

2009/1464 alEX oBErdaN SilVa doS 
SaNToS SÍTio TrES irMÃoS 58,7397Ha TailÂNdia 1114/2022

Belém(Pa), 20/06/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

Protocolo: 815959

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 01073/2022
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 Memorando nº  007/22- S-3, datado de 08.06.2022.
r  E  S  o  l  V  E:
coNcEdEr de acordo com o art. 98, da lei nº 5.810 de 24.01.94, 30 (trinta) 
dias de licença Premio a servidora BENEdiTa TadEU PirES daNTaS, ma-
trícula nº 3170250/1, datilografo, no período de 20.07.2022 a 17.08.2022, 
correspondente ao período aquisitivo de 02.06.2006 a .01.06.2009
Publique-se.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará –iTErPa,em 13 de 
junho de 2022
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Portaria Nº  01086/2022
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 Memorando nº 48/22-GEo-1 , datado de 02.06.2022.
r  E  S  o  l  V  E:
coNcEdEr de acordo com o art. 98, da lei nº 5.810 de 24.01.94, 30 
(trinta) dias, de licença Premio ao servidor, raiMUNdo Socorro coSTa 
alMEida, matrícula nº 5552435/2, assistente Técnico em desenvolvimen-
to agrário e fundiário, no período de 04.07.2022 a 02.08.2022, corres-
pondente ao período aquisitivo de 24.01.2010 a 23.01.2013, processo nº 
2019/250106.
Publique-se.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – iTErPa, em 15 
de junho de 2022.

Portaria Nº  01093/2022
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 Processo nº 2022/591401-ca , datado de 13.05.2022.
r  E  S  o  l  V  E:
coNcEdEr de acordo com o art. 98, da lei nº 5.810 de 24.01.94, 180 
(cento e oitenta) dias, de licença Premio à servidora, lEiliaNE dE car-
ValHo cordEiro matrícula nº 54196188/3, Técnico em Gestão cultu-
ral, nos períodos de 03.08.2022 a 01.10.2022; 03.10.2022 a 01.12.2022 
e 02.12.2022 a 30.01.2023, correspondente aos períodos aquisitivos 
de 15.01.2013 a 14.01.2016; 15.01.2016 a 14.01.2019 e 15.01.2019 a 
14.01.2022,respectivamente referentes ao processo nº 2022/591401 de 
13/05/2022.
Publique-se.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – iTErPa, em 15 
de junho de 2022.

Protocolo: 815884

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 01062/2022
o Presidente do instituto de Terras do Pará - iTErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere a lei Estadual nº 4.584, de 08 de outubro de 1975 e;
considerando o memorando nº 006/2022 – Pr/daf, de 06.06.2022;
r  E  S  o  l  V  E:
dESiGNar a servidora, Maria roSalia SaNToS da SilVa, assessor da 
Presidência, matrícula nº 5960259/2, para responder pela Chefia de Gabi-
nete, deste instituto, no período de 01.06.2022 a 30.06.2022, por férias 
da titular, Maria da Graça Martins cavada, matrícula nº 3341623/12.
Publique-se
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – iTErPa, 08 de 
junho de 2022

Portaria Nº 01091/2022
o Presidente do instituto de Terras do Pará - iTErPa, no uso das atribui-
ções que lhe confere a lei Estadual nº 4.584, de 08 de outubro de 1975 e;
considerando o Memorando nº 07/22-S-3, datado de 08.06.2022
r  E  S  o  l  V  E:
dESiGNar a servidora, SElMa Maria doS SaNToS iMBiriBa, datilógra-
fo, matrícula nº 3168280/1, para responder pela Secretaria da Procurado-
ria Jurídica/PJ, deste instituto, no período de 20.07.2022 a 18.08.2022, 
na ausência da titular, BENEdiTa TadEU PirES daNTaS, matrícula n º 
3170250/1, por licença Prêmio.
Publique-se
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – iTErPa, 15 de 
junho de 2022.

Portaria Nº 01084/2022
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 Memorando nº 05/22 de 24/05/2022;
r  E  S  o  l  V  E:
dESiGNar a servidora SilVia ElEN SolaNo rEiS, matrícula nº 
57231787/1, assistente administrativo, para responder pela Gerência de 
Programação e controle orçamentário-GPo, no período de 04.07.2022 a 
02.08.2022, na ausência da titular, JUliÂNGEla dE MENdoNÇa cardo-
So, matrícula nº 57234988/2, por motivo de férias.
Publique-se
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – iTErPa,15 de 
junho de 2022. 

Portaria Nº 01090/2022
o Presidente do instituto de Terras do Pará - TErPa, no uso das atribuições 
que lhe confere a lei Estadual nº 4.584, de 08 de outubro de 1975 e;
considerando o Memorando nº 17/22, datado de 13.06.2022;
rESolVE:
dESiGNar o servidor, rUi lUiZ foNSEca dE alMEida, assistente admi-
nistrativo matrícula nº 3254321/1, para responder pela Gerência de Mate-

rial e Patrimônio, no período de 04.07.2022 a 02.08.2022, na ausência da 
titular aUrilENE MiraNda NaHUM, matrícula nº 5942095/1, por motivo 
de férias.
Publique-se
Bruno Yoheiji Kono ramos  Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – iTErPa, 15 de 
junho de 2022

Portaria Nº 01097/2022
o Presidente do instituto de Terras do Pará - iTErPa, no uso das atribui-
ções que lhe  confere a lei Estadual nº 4.584, de 08 de outubro de 1975 e;
considerando o PaE nº 2022/40851-Gda, de 13.06.2022.
r  E  S  o  l  V  E:
dESiGNar, o servidor arNaldo corrEa dE caSTro, matrícula nº 
3167577/1, para responder pela Gerência de documentação e arquivo, 
no período de 18.07.2022 a 16.08.2022, na ausência por férias, da titular 
roSaliNa fErrEira BrUNiNi, matrícula nº 3166007/1.
Publique-se
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará–iTErPa, 15 de ju-
nho de 2022. 

Protocolo: 815875

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1095/2022 de 20/06/2022
Objetivo: Para atender o oficio nº 142/2022-GAB/PMA, participar de reu-
nião e mediar conflito fundiário no município de Acará.
Período: 04 a 08/07/2022 (4,5) diárias
Servidores:
-55589694/2/ -Tiago de lima ferreira (ouvidor)
-57195917/1- renata Guizarde Queiroz de leão (ass. administrativo)
- 5935828/2- adriel de frança Viana (Motorista)
ordENador: Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 815807
Portaria Nº 1094/2022 de 20/06/2022

Objetivo: Para atender o oficio nº 35/2022- GAB/DEP, com objetivo de 
auxiliar na mediação de ação de reintegração de Posse do processo nº 
0007810-82.2017.8.14.0028 no município de Marabá.
Período: 21 a 22/06/2022 (1,5) diárias
Servidor:
-55589694/2 -Tiago de lima ferreira (ouvidor)
ordENador: Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 815800

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 01061/2022
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;
rESolVE:
coNcEdEr 30 (Trinta) dias de férias regulamentares aos servidores deste 
Órgão, conforme relação:

MatricULa serVidor LotaÇÃo Periodo aQUisitiVo

57196217/ adriano Batista da Silva GEo 04.07.2022 a 02.08.2022 2021/2022
57203123/2 alirio de carvalho Bezerra Junior GcG 04.07.2022 a 02.08.2022 2021/2022
3167569/1 antonio carlos Souza da costa cPad 04.07.2022 a 02.08.2022 2021/2022
5942095/1 aurilene Miranda Nahum GMP 04.07.2022 a 02.08.2022 2021/2022
57213617/1 ayumi osakada cGir 04.07.2022 a 02.08.2022 2020/2021
5894138/6 carla Suellem azevedo da rocha daf 04.07.2022 a 02.08.2022 2020/2021
3169561/1 darcy raimunda Moraes de Souza GGP 12.07.2022 a 10.08.2022 2021/2022
80845159/1 Edilson Batista dutra GEo 04.07.2022 a 02.08.2022 2021/2022
57233996/3 Eliene de fatima da Trindade Pinheiro GcG 04.07.2022 a 02.08.2022 2021/2022
3168379/1 fernando Jose alves Palheta GEo 04.07.2022 a 02.08.2022 2021/2022
5937309/2 florinda de figueiredo ribeiro GEo 04.07.2022 a 02.08.2022 2020/2021
80845162/1 João Bosco fortes de castro Junior cGir 18.07.2022 a 16.08.2022 2020/2021
80845201/1 Jorge do carmo dos Santos farias GEo 18.07.2022 a 16.08.2022 2020/2021
3167216/1 José cleison cohen Pereira GEo 04.07.2022 a 02.08.2022 2021/2022
3168026/1 Jose de Queiroz Moreira filho GEo 01.06.2022 a 30.06.2022 2021/2022
57234988/2 Juliangela de Mendonça cardoso GPo 04.07.2022 a 02.08.2022 2021/2022
5956073/1 lais Vieira carvalho dEaf 20.07.2022 a 03.08.2022 2020/2021
54196188/3 leiliane de carvalho cordeiro ca 04.07.2022 a 02.08.2022 2021/2022
54193917/2 lilian Kethlin da Silva dias SPa 04.07.2022 a 02.08.2022 2020/2021
3168956/1 Marcia chicre Quemel ca 04.07.2022 a 02.08.2022 2020/2021
3167062/1 Maria da Graças Gomes Henriques Grf 04.07.2022 a 02.08.2022 2020/2021
3341623/12 Maria da Graça Martins cavada Pr 04.07.2022 a 02.08.2022 2021/2022
401056/2 Maria de fatima Gomes de lima SPa 04.07.2022 a 02.08.2022 2020/2021
3167259/1 Maria izabel Silva Pantoja Gac 04.07.2022 a 02.08.2022 2020/2021
57191750/1 Mariceli Nascimemto Moura flexa dEaf 04.07.2022 a 02.08.2022 2020/2021

  57231565/1 Nademir cunha Sousa Grf 21.07.2022 a 19.08.2022 2021/2022
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  51855915/2 Norma Sueli formigosa de lima SPa 04.07.2022 a 02.08.2022 2021/2022
3167615/1 Pedro Jorge andrade GlT 01.06.2022 a 30.06.2022 2020/2021
3170543/1 raimundo Nonato da Silva lobato Gfc 11.07.2022 a 09.08.2022 2021/2022
315797/1 raimundo Walter correa GGP 04.07.2022 a 02.08.2022 2021/2022
5899652/1 ricardo amaral dos Santos GMP 04.07.2022 a 02.08.2022 2021/2022
5946312/1 rizia Simone da Silva rodrigues dEaf 18.07.2022 a 01.08.2022 2021/2022
3169200/1 roberto francisco de Souza ferreira cdi 04.07.2022 a 02.08.2022 2020/2021
3166007/1 rosalina ferreira Brunini Gda 18.07.2022 a 16.08.2022 2021/2022
57231780/1 Sannah Mohamad Birani Pedroso Grf 04.07.2022 a 18.07.2022 2020/2021
3167607/1 Sonia Maria freitas de Sousa Gda 11.07.2022 a 09.08.2022 2021/2022

Publique-se
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – iTErPa, em 09 
de junho de 2022.

Protocolo: 815901

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº01098/2022
o Presidente do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará - iTErPa, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 5º alínea “b”da Lei Estadual nº 4.584, de 
08 de outubro de 1975 e;
coNSidEraNdo a cErTidÃo dE ÓBiTo
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com o art.72, da lei nº 5.810/94, 08(oito) dias 
de licença Nojo,ao servidor, SaMUEl SilVa alMEida, matrícula nº 
3168948/1, no período de 12.06.2022 a 19.06.2022, por falecimento de 
sua Genitora GENi doS SaNToS alMEida.
Publique-se.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência instituto de Terras do Pará – iTErPa, em 20 de 
junho de 2022.

Protocolo: 816216
Portaria Nº 01092/2022

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 Memorando nº  26/2022, datado de 03.06.2022 e de-
claração do TrE, datada de 30.11.2020 .
r  E  S  o  l  V  E:
coNcEdEr de acordo com o art. 92, da lei nº 5.810 de 24.01.94, 10 
(dez) dias de licença Eleitoral, à servidora, SElMa Maria doS SaNToS iM-
BiriBa, matrícula nº 3168280/1, no período de 22.06.2022 a 01.07.2022.
Publique-se.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – iTErPa, em 15 
de junho de 2022.

Protocolo: 815890

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 3766 de 20 de JUNHo de 2022.
 o dirETor GEral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará 
– adEPará, JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo, no uso de suas atri-
buições legais que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 15 
de junho de 2020, publicado no doE nº 34.254 de 16 de junho de 2020.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
art.1º - designar o servidor iVal NaZarENo PorTal da coSTa matrícula 
n° 5861608/3 para exercer a função de fiscal do contrato nº 28/2022, 
firmado pela ADEPARÁ e IZAURA MARINA SOARES DO NASCIMENTO, CPF: 
000.123.722-50, que tem por objeto locação de imóvel no município de 
SalVaTErra.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral da adEPará

Protocolo: 815820
Portaria Nº 3767 de 20 de JUNHo de 2022

o dirETor GEral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará 
– adEPará, JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo, no uso de suas atri-
buições legais que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 15 
de junho de 2020, publicado no doE nº 34.254 de 16 de junho de 2020.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,

rESolVE:
art 1º - designar a servidora liliaN da SilVa MoraiS, matrícula n° 
57223554/1 para exercer a função de Fiscal do Contrato nº 21/2021, fir-
mado pela adEPará e GiSElia BriTo dE SoUSa, cPf: 000.624.442-47, 
que tem por objeto locação de imóvel no município de aNaPU.
art 2° - Esta portaria tem efeito retroativo a 01/05/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 20 de junho de 2022.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral da adepará

Protocolo: 816009

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 3765/2022: BENEfici-
ário: Mario SErGio PiNHEiro PaNToJa; Matrícula: 54186852;fun-
ção:20agricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte: 
0261;objetivo: realizar despesas de pronto pagamento de prestação de 
serviços de pessoa física e aquisições de materiais diversos de consumo, 
para suprir as necessidades da UlSa de igarapé Miri.Elemento de despesa 
/ Valor: 339030/36/47 / r$ 1.860,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo 
de prestação de contas (em dia): 15.ordenador de despesas: JaMir JU-
Nior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 815781
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 3760/2022: BENEficiá-
rio: rodriGo aNToNio MoNTEiro da SilVa; Matrícula: 57234545;fun-
ção:20agricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte: 
0261;objetivo: realizar despesas de pronto pagamento de prestação de 
serviço de pessoa jurídica e aquisições de materiais diversos de consu-
mo, para atender as necessidades Ulsa Jacundá.Elemento de despesa / 
Valor: 339030/39 / r$ 1.000,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de 
prestação de contas (em dia): 15.ordenador de despesas: JaMir JUNior 
ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 815691
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 3776/2022: BENEficiá-
rio: NorMa SUEli ElEUTErio TEiXEira; Matrícula: 0021938;função:20a-
gricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte:0261;objetivo: 
realizar despesas de pronto pagamento para aquisições de materiais diversos 
de consumo, para suprir as necessidades da diretoria de defesa e inspeção 
Vegetal.Elemento de despesa / Valor: 33903096 /r$ 500,00;Prazo de apli-
cação (em dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordenador de 
despesas:  JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 815938

.

.

diÁria
.

Portaria: 3753/2022 objetivo: realizar busca a inadimplentes.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTarÉM/Pa destino: 
alENQUEr, MoNTE alEGrE, PraiNHa/Pa Servidor: 57218065/ aNdrÉ 
rEalE SiMÕES (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEriNá-
rio) / 4,5 diáriaS / 20/06/2022 a 24/06/2022.ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 815696
Portaria: 3761/2022 objetivo: realizar busca a inadimplentes nos muni-
cípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTarÉM/
Pa destino: alENQUEr, MoNTE alEGrE, PraiNHa/Pa Servidor: 6403242/ 
criSTiaNE BarBaS rEalE SiMÕES / (fiScal ESTadUal aGroPEcUário 
- MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS/ 20/06/2022 a 24/06/2022.orde-
nador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 815703
Portaria: 3754/2022 objetivo: realizar levantamento de informações de 
órgãos, instituições e setores para atualização do plano de contingência do 
município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BrEVES/
Pa destino: BaGrE/Pa Servidor: 5942399/ iÊda rodriGUES da SilVa / 
(aUXiliar dE caMPo) / 2,5 diáriaS / 13/06/2022 a 15/06/2022.ordena-
dor: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 815700
Portaria: 3752/2022 objetivo: dar continuidade nas diligências para re-
alizar o recolhimento de depoimentos de algumas pessoas citadas nos au-
tos do Processo de nº. 2020/1060053.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: BElÉM/Pa destino: SoUrE/Pa Servidor: 57222899/ aNdrE 
lUiZ BiZErra (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 5,5 diáriaS / 20/06/2022 
a 25/06/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 815689
Portaria: 3759/2022 objetivo: realizar palestra sobre o tema raiva dos 
Herbívoros, em escola municipial, a referida escola está no entorno de 
foco positivo de raiva, no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: roNdoN do Pará/Pa destino: BoM JESUS do TocaN-
TiNS/Pa Servidor: 57223656/ JoSiclEi cUNHa dE oliVEira / (aGENTE 
dE dEfESa aGroPEcUária) / 0,5 diária/ 21/06/2022 a 21/06/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 815681
Portaria: 3751/2022 objetivo: realizar palestra sobre o tema raiva 
dos Herbívoros, na escola municipal Maria ilza Pereira, a referida escola 
está no entorno de foco positivo de raiva, no município.fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: roNdoN do Pará/Pa destino: 
aBEl fiGUEirEdo/Pa Servidor: 57223656/ JoSiclEi cUNHa dE oliVEi-
ra (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 0,5 diária / 23/06/2022 a 
23/06/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 815684
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Portaria: 3750/2022 objetivo: realizar saneamento em propriedades 
com sacrifício, coleta, preparação e envio de mostras nos municípios.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: faro/Pa des-
tino: cUrUá, ÓBidoS/Pa Servidor: 57216912/ roBErTa fErrEira fUl-
co GoNÇalVES dE aZEVEdo (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 5,5 
diáriaS / 20/06/2022 a 25/06/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE 
oliVEira.

Protocolo: 815675
Portaria: 3755/2022 objetivo: dar continuidade nas diligências para 
realizar o recolhimento de depoimentos de algumas pessoas citadas nos 
autos do Processo no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: BElÉM/Pa destino: SoUrE/Pa Servidor: 5113741/ Mo-
Nica cEMiraMES PErEira do NaSciMENTo PrESTES (aSSiSTENTE ad-
MiNiSTraTiVo) / 5,5  diáriaS / 20/06/2022 a 25/06/2022.ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 815710
Portaria: 3762/2022 objetivo: Participar da reunião extraordinária do 
conselho municipal de desenvolvimento rural sustentável.fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTarÉM NoVo/Pa destino: Sa-
liNÓPoliS/Pa Servidor: 5939071/ JaQUEliNE MENdES dE MElo / (aGEN-
TE fiScal aGroPEcUário) / 1,5 diária/ 21/06/2022 a 22/06/2022.or-
denador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 815715
Portaria: 3756/2022 objetivo: realizar entrega de Microcomputadores, 
Nobreak’s, material de Educação Sanitária e reunir com as esquipes técnicas 
dos municípios acerca das metas dos Programas, sobretudo, daquelas relacio-
nadas à campanha de Vacinação contra aftosa, etapa Maio/2022.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: MaraBá/Pa destino: cUrioNÓ-
PoliS, Eldorado doS caraJáS, iTUPiraNGa, NoVa iPiXUNa, ParaUaPE-
BaS, crUZEiro do SUl/Pa Servidor: 5947978/ GEraldo TEoTÔNio PErEi-
ra JoTa (GErENTE rEGioNal) / 4,5 diáriaS/ 20/06/2022 a 24/06/2022. 
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 815722
Portaria: 3763/2022 Objetivo: Realizar fiscalização de Evento “Rodeio e 
laços Shows.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: Bra-
Sil NoVo/Pa destino: MEdicilÂNdia/Pa Servidor: 54185761/ cEliJaNE 
diNiZ E SilVa / (MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 02/06/2022 a 
06/06/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 815723
Portaria: 3764/2022 objetivo: auxiliar a Veterinária celijane diniz e 
Silva na realização de fiscalização de evento “Rodeio e Laços Shows.Fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BraSil NoVo/Pa des-
tino: MEdicilÂNdia/Pa Servidor: 54187005/ EriNaldo SilVa doS SaN-
ToS / (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 02/06/2022 
a 06/06/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 815731
Portaria: 3757/2022 objetivo: realizar capacitação e treinamento junto ao 
setor de Gerência de material, almoxarifado e patrimônio buscando aprimo-
rar e aumentar a eficiência administrativa da servidora junto aos setores em 
questão. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: ParaGoMi-
NaS/Pa destino: BElÉM/Pa Servidor: 55585935/ aNa claUdia dE SoUZa 
BEZErra (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS / 20/06/2022 
a 24/06/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 815732
Portaria: 3769/2022 objetivo: realizar emissão de GTa, atualização ca-
dastral, atendimento ao público em geral.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: caPaNEMa/Pa destino: ViSEU/Pa Servidor: 
57175279/ MicHElE roSaNa MENEZES (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) 
/ 4,5 diáriaS / 20/06/2022 a 24/06/2022.ordenador: JaMir JUNior Pa-
raGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 815799
Portaria: 3770/2022 objetivo: realizar emissão de GTa, atualização ca-
dastral, atendimento ao público em geral.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: BraGaNÇa/Pa destino: cacHoEira do Piriá/Pa 
Servidor: 54186941/ HEllEN clEiSE MarTiNS GalVao / (aSSiSTENTE 
adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 20/06/2022 a 24/06/2022.ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 815810
Portaria: 3771/2022 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: BraGaNÇa, 
QUaTiPUrU, SÃo JoÃo dE PiraBaS/Pa Servidor: 5909025/ JoSE claUBio 
SilVa GalVÃo / (aUXiliar oPEracioNal) / 4,5 diáriaS / 20/06/2022 a 
24/06/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 815821
Portaria: 3774/2022 objetivo: Participar da reunião de implantação do 
modelo de gestão por resultados (oKr) do Ministério da agricultura para o 
cumprimento das metas estabelecidas pelo Plano Plurianual (PPa) de 2022.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SÃo GEraldo do 
araGUaia/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 57223651/ JocÉlia fEr-
NaNdES E SilVa / (MÉdico VETEriNário) / 0,5 diária / 22/06/2022 a 
22/06/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 815805
Portaria: 3775/2022 objetivo: implantação do modelo de gestão por 
resultado (oKr) do Ministério da agricultura para o cumprimento das me-
tas estabelecidas pelo Plano Plurianual (PPa) de 2022.fundamento legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: rEdENÇÃo/Pa destino: MaraBá/Pa 
Servidor: 5947211/ daNiElla SilVa diaS / (GErENTE rEGioNal) / 2,5 
diáriaS / 20/06/2022 a 22/06/2022.ordenador: JaMir JUNior Para-
GUaSSU MacEdo.

Protocolo: 815815

Portaria: 3772/2022 objetivo: realizar visita administrativa nos escritó-
rios da Gerência regional.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: caPaNEMa/Pa destino: BraGaNÇa, QUaTiPUrU, SÃo JoÃo dE 
PiraBaS/Pa Servidor: 5092507/ JacQUEliNE dE MiraNda rocHa / (GE-
rENTE) / 4,5 diáriaS / 20/06/2022 a 24/06/2022.ordenador: JaMir JU-
Nior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 815826
Portaria: 3773/2022 objetivo: Participar da reunião de implantação do 
modelo de gestão por resultados (oKr) do Ministério da agricultura para o 
cumprimento das metas estabelecidas pelo Plano Plurianual (PPa) de 2022.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SÃo GEraldo do 
araGUaia/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 6403722/ SaNdra PErEira 
da SilVa / (GErENTE) / 0,5 diária / 22/06/2022 a 22/06/2022.ordena-
dor: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 815830
Portaria: 3733/2022 objetivo: Supervisão técnica e avaliação de de-
sempenho dos servidores.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: SoUrE/Pa destino: BElÉM, MUaNá, PoNTa dE PEdraS/Pa Ser-
vidor: 6045515/ daNiEllE SEaBra BriTo GUiMarÃES / (GErENTE rE-
GioNal) / 6,5 diáriaS / 19/06/2022 a 25/06/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 815623
Portaria: 3734/2022 objetivo: dar apoio na visita em sala diagnostico e 
orientação técnica na ulsa com os servidores da adEPará.fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: aBEl fiGUEi-
rEdo, doM EliSEU, roNdoN do Pará/Pa Servidor: 54187093/ caNdida 
coNcEicao rodriGUES da SilVa / (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 
4,5 diáriaS / 20/06/2022 a 24/06/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 815625
Portaria: 3736/2022 objetivo: realizar levantamento de informações de 
órgãos, instituições e setores para atualização do plano de contingência do 
município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BrEVES/
Pa destino: aNaJáS/Pa Servidor: 5942399/ iÊda rodriGUES da SilVa / 
(aUXiliar dE caMPo) / 2,5 diáriaS / 20/06/2022 a 22/06/2022.ordena-
dor: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 815631
Portaria: 3737/2022 objetivo: realizar treinamento e capacitação de 
agentes vacinadores de brucelose no município.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: ParaGoMiNaS/Pa destino: iPiXUNa do 
Pará/Pa Servidor: 6300451/ dEriValdo BarBoSa dE liMa / (aUXiliar 
dE caMPo) / 0,5 diária / 27/06/2022 a 27/06/2022.ordenador: JEffEr-
SoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 815632
Portaria: 3741/2022 objetivo: dar continuidade nas atividades de aten-
dimento a foco de aiE.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: SÃo doMiNGoS do araGUaia/Pa destino: BrEJo GraNdE 
do araGUaia/Pa Servidor: 54187761/ fraNciSco clEiToN coSTa fa-
riaS (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 0,5 diária / 15/06/2022 a 
15/06/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 815647
Portaria: 3743/2022 objetivo: Vigilância em 15 propriedades rurais de 
risco, com inspeção de patas e boca em 03 propriedades.fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caPaNEMa/Pa destino: BoNiTo, 
PriMaVEra, QUaTiPUrU/Pa Servidor: 54196745/ clEoMENES dEMErVal 
PiMENTEl coSTa / (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS 
/ 13/06/2022 a 17/06/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 815649
Portaria: 3740/2022 objetivo: dar apoio ao curso de agente Vacina-
dor, atendendo a demanda do PEcEBT.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: SoUrE/Pa destino: SalVaTErra/Pa Servidor: 
03175189/ aGNaldo da SilVa BarBoSa (aGENTE dE dEfESa aGroPE-
cUária) / 1,5 diária / 14/06/2022 a 15/06/2022.ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 815641
Portaria: 3735/2022 objetivo: realizar treinamento e capacitação de 
agentes vacinadores de brucelose nas comunidades de três lagoas e ca-
cimbão no município. Se faz necessário a solicitação de diárias, pois ire-
mos pernoitar nas comunidades onde serão realizados os treinamentos.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: ParaGoMiNaS/Pa 
destino: ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 6300451/ dEriValdo BarBoSa dE 
liMa / (aUXiliar dE caMPo) / 2,5 diáriaS / 28/06/2022 a 30/06/2022.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 815629
Portaria: 3739/2022 objetivo: dar continuidade nas atividades de aten-
dimento a foco de aiE.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: SÃo doMiNGoS do araGUaia/Pa destino: BrEJo GraNdE do 
araGUaia/Pa Servidor: 55588838/ cESar aUGUSTo SoarES loPES  
(MÉdico VETEriNário) / 0,5 diária / 15/06/2022 a 15/06/2022.orde-
nador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 815638
Portaria: 3738/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção da 
praga Monilíase do cacaueiro (Moniliophtohra roreri), em propriedades 
produtoras de cacau no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: TUcUrUÍ/Pa destino: PacaJá/Pa Servidor: 6403712/ 
lorENa lira lEiTE SaBiNo (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - ENGE-
NHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS / 20/06/2022 a 24/06/2022.ordena-
dor: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 815635
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Portaria: 3748/2022 objetivo: Participar do treinamento prático no PN-
SaB promovido pelo iNdEa em conjunto com o SENar em campo Gran-
de - MS.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa 
destino: caMPo GraNdE/MS Servidor: 5871115/ Marcia BaTiSTa PENNa 
/ (MÉdico VETEriNário) / 5,5 diáriaS / 26/06/2022 a 01/07/2022.or-
denador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 815661
Portaria: 3746/2022 objetivo: realizar levantamento das necessidades 
de reestruturação dos Postos de fiscalização agropecuária. o deslocamen-
to será realizado no 09/05/2022; haverá necessidade de pernoite fora do 
município de origem.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: oUrÉM/Pa destino: iriTUia, oUrÉM/Pa Servidor: 3082857/ Mar-
cial MaciEl dE oliVEira / (ENGENHEiro florESTal) / 1,5 diária/ 
09/06/2022 a 10/06/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 815662
Portaria: 3745/2022 objetivo: Vigilância em 15 propriedades rurais 
de risco, com inspeção de patas e boca em 03 propriedades.fundamen-
to legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: caPaNEMa/Pa destino: Bo-
NiTo, PriMaVEra, QUaTiPUrU/Pa Servidor: 57201611/ GErlaN MaToS 
dE alVarENGa / (MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 13/06/2022 a 
17/06/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 815659
Portaria: 3742/2022 objetivo: realizar supervisão técnica em estabeleci-
mentos beneficiadores da cadeia produtiva da mandioca.Fundamento Legal: 
lei 5.810/94 art. 145/149.origem: ParaUaPEBaS/Pa destino: caSTaNHal, 
NoVa TiMBoTEUa, SaNTa Maria do Pará/Pa Servidor: 54191532/ rai-
MUNdo JoSE MoraES JUNior (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS / 
20/06/2022 a 24/06/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 815652
Portaria: 3747/2022 objetivo: realizar atividade de vigilância e atua-
lização cadastral em propriedades rurais. Justifica-se diária devido à dis-
tância e acesso via fluvial.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.
origem: cacHoEira do arari/Pa destino: cacHoEira do arari/Pa 
Servidor: 589793/ oNEl SolaNo Garcia / (fiScal ESTadUal aGroPE-
cUário) / 0,5 diária/ 03/06/2022 a 03/06/2022.ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 815665
Portaria: 3749/2022 objetivo: realizar visita em sala diagnostico e 
orientação técnica na ulsa com os servidores da adEPara nos municípios.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa des-
tino: aBEl fiGUEirEdo, doM EliSEU, roNdoN do Pará/Pa Servidor: 
54185775/ adriaNo MarcoS dE carValHo Vilar / (fiScal ESTadUal 
aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 20/06/2022 a 24/06/2022.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 815666
Portaria: 3758/2022 objetivo: realizar vigilância epidemiológica em pro-
priedades rurais. A Vila União e Região, a presente vila fica localizada a 130 
km de Marabá, estrada de chão, e devido as chuvas está difícil de chegar, 
sendo necessário pernoitar na vila, durante a realização da atividade e o final 
de semana será utilizado também realização de vigilância epidemiológicas 
e retorno a sede do município de Marabá. fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: MaraBá/Pa destino: MaraBá/Pa Servidor: 54189684/ 
EdiNETE fErNaNdES SaMPaio / (aUXiliar dE caMPo) / 4,5 diáriaS/ 
01/06/2022 a 05/06/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 815668
Portaria: 3744/2022 objetivo: realizar treinamento e capacitação de 
agentes vacinadores de brucelose nas comunidades do Três lagoas e ca-
cimbão no município. Se faz necessário a solicitação de diárias, pois ire-
mos pernoitar nas comunidades onde serão realizados os treinamentos.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: ParaGoMiNaS/Pa 
destino: ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 54181050/ arliNEa Maria MoTa 
rodriGUES / (MÉdico VETEriNário) / 2,5 diáriaS / 28/06/2022 a 
30/06/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 815656
..

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº0364/2022 – 15.06.2022
o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são conferidas,
rESolVE:
r E M a N E J a r, a pedido, a contar de 01/06/2022, o Extensionista rural 
i-MaUro PirES SalGado MoraES - Matricula nº 55586011/1, do Escritó-
rio local de rondon do Pará, para exercer suas funções no Escritório local 
de Marabá/ ambos vinculados ao Escritório regional  de Marabá. (PaE: 
2022/722268.)
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente

Portaria Nº0365/2022 – 15.06.2022
o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são conferidas,
rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 04/07/2022 a 02/08/2022, o Extensionis-
ta rural ii – ElUEUdE alVES da crUZ - Matrícula nº 57210224/1, para 
responder pela Chefia do Escritório Local de Água Azul do Norte/ Regional 
de conceição do araguaia, em virtude do titular encontrar-se em gozo de 
férias. (PaE: 2022/737894).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente

Portaria Nº0366/2022 – 15.06.2022
o PrESidENTE da EMaTEr – Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas,
rESolVE:
d E S i G N a r, a contar de 04/07/2022 a 02/08/2022, o Extensionista 
rural i – ElcioNE BarBoSa doS SaNToS - Matrícula nº 55585916/1, 
para responder pela Chefia do Escritório Local de Pau D´Arco/ Regional 
de conceição do araguaia, em virtude do titular encontrar-se em gozo de 
férias. (PaE: 2022/737894).
roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo - Presidente

Protocolo: 816135

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 002/2022
Processo: 2022/227196
UasG: 925298
a Empresa de assistência Técnica e Extensão rural do Estado do Pará 
– EMaTEr –Pará, inscrita no cNPJ 05.402.797/0001-77, através de seu 
Pregoeiro (a), nomeado pela PorTaria Nº 867/2021, de 13/12/2021, 
disposto na lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e decreto 
federal nº 024/2019, e no decreto Estadual nº 2.069, de 20 de fevereiro 
de 2006 e legislação vigente correlacionada, torna Público a abertura do 
processo licitatório PrEGÃo ElETrÔNico nº 002/2022, tipo MENor PrEÇo, 
a serem pagos pela administração Pública, cujo objeto é a contratação 
de Empresa Especializada no fornecimento de 10 Motocicletas 0 km, ano 
modelo 2022/2022 ou superior, conforme especificações relacionadas no 
item 14 do Termo de referência e no item 05 do Edital, para atender as 
necessidades desta Empresa de assistência Técnica e Extensão rural do 
Estado do Pará - EMaTEr/Pa, nos Escritórios regionais e locais, de acordo 
com as normas e diretrizes estabelecidas.
a abertura realizar-se-á no dia 01 de julho de 2022, às 09:00 horas. o Edi-
tal encontra-se disponível na internet nos endereços eletrônicos www.com-
pras.gov.br ou www.comprasgovernamentais.gov.br e https://www.ema-
ter.pa.gov.br/licitacoes contato pelo telefone (91) 3299-3463 ou e-mail: 
cplemater@outlook.com, no horário de 08:00 às 16:00 horas.
Marituba (Pa), 20 de junho de 2022
Pregoeiro responsável: Edson Ugulino lima
Presidente em Exercício-EMaTEr/Pa: rosival Possidônio do Nascimento

Protocolo: 816223

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 074/2022;BENEficiário: 
JoNaTaS loPES cardoSo filHo; MaTrÍcUla:5869889;fUNÇÃo:EXT. 
rUrali ii;oBJETiVo:UTiliZaÇÃo Na METa PrEViSTa No TErMo adiTi-
Vo Nº6 ao iNSTrUMENTo ESPEcifico dE ParcEria Nº 004/2017-EMa-
TEr-Pará/aNaTEr,ESPEcificaMENTE:METa 11-rEaliZaÇÃo dE aTENdi-
MENTo colETiVo EM aTEr,  rEfErENTE a 1º ParcEla do 1º QUadri-
MESTrE, do aNo dE 2022 ; MUNicÍPio:SaNTa lUZia do Pará;ProGra-
Ma:1491;ProJETo aTiVidadE :8711-c;foNTE:0260006935 ElEMENTo 
dE dESPESa:339030=r$-2.000,00;PraZo dE aPlicaÇÃo:30 diaS aPÓS 
EMiSSÃo da ordEM BaNcária;coMProVaÇÃo:15 diaS aPÓS a rEali-
ZaÇÃo daS dESPESaS; ordENador dE dESPESaS :roSiVal PoSSidÔ-
Nio do NaSciMENTo.

Protocolo: 815923

diÁria
Portaria de diÁria Nº 110/2022; BENEficiário: PaUlo aUGUSTo 
loBaTo da SilVa,  Matrícula Nº 5533953/2; fUNÇÃo: diretor Técnico; oBJE-
TiVo: viajar ao município de capanema, para acompanhar a comitiva do gover-
nador em agenda; Nº dE diáriaS: ½  (meia); PErÍodo: 15/06/22; dESTiNo: 
caPaNEMa; ordENadora dE dESPESaS: MarialVa SoUSa coSTa

Protocolo: 815824
Portaria de diÁria Nº 108/2022; BENEficiário: Glauber florêncio 
da cunha,  Matrícula Nº 57175853/1; fUNÇÃo: Extensionista rural i; oBJE-
TiVo: viajar ao município de capanema, para acompanhar a comitiva do go-
vernador em agenda; Nº dE diáriaS: ½  (meia); PErÍodo: 15/06/22; dES-
TiNo: caPaNEMa; ordENadora dE dESPESaS: MarialVa SoUSa coSTa

Protocolo: 815788
Portaria de diÁria Nº 109/2022; BENEficiário: rosival Possidônio 
do Nascimento,  Matrícula Nº 3175685/1; fUNÇÃo: Presidente; oBJETiVo: 
viajar ao município de capanema, para acompanhar a comitiva do governa-
dor em agenda; Nº dE diáriaS: ½  (meia); PErÍodo: 15/06/22; dESTiNo: 
caPaNEMa; ordENadora dE dESPESaS: MarialVa SoUSa coSTa

Protocolo: 815772
Portaria de diaria N 19/2022;BENEficiário: SidNEY iVaN VEraS 
dE aGUiar; MaTrÍcUla: 57210829;fUNÇÃo: EXT. rUral i – cH.local; 
oBJETiVo: ParTiciPar dE rEUNiÃo coM a dirEX, SUPErViSÃo rEGio-
Nal, coordENadorES E EQUiPES locaiS No MUNicÍPio dE aUrora 
do Pará.; No dE diáriaS: 1,0(UMa);PErÍodo:21.06.2022:dESTiNo 
:aUrora do Pará; ordENador dE dESPESa:WildSoN dE MoraES 
dUarTE da SilVa

Protocolo: 815595
Portaria de diaria N 20/2022;BENEficiário: fErNaNdo MarTiNS 
doS rEiS; MaTrÍcUla: 12477070;fUNÇÃo: EXT. rUral ii – cH.local ; 
oBJETiVo: ParTiciPar dE rEUNiÃo coM a dirEX, SUPErViSÃo rEGio-
Nal, coordENadorES E EQUiPES locaiS No MUNicÍPio dE aUrora 
do Pará.; No dE diáriaS: 1,5(UMa E MEia);PErÍodo:21.06.2022:dES-
TiNo :aUrora do Pará; ordENador dE dESPESa:WildSoN dE Mora-
ES dUarTE da SilVa

Protocolo: 815596
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Portaria de diaria N 21/2022; BENEficiário: SErGio EVaNdro coS-
Ta MarTiNS filHo; MaTrÍcUla: 57194360;fUNÇÃo: EXT. rUral i ; oBJETi-
Vo: ParTiciPar dE rEUNiÃo coM a dirEX, SUPErViSÃo rEGioNal, coordE-
NadorES E EQUiPES locaiS No MUNicÍPio dE aUrora do Pará.; No dE di-
áriaS: 1,5(UMa E MEia);PErÍodo:21.06.2022:dESTiNo :aUrora do Pará; 
ordENador dE dESPESa:WildSoN dE MoraES dUarTE da SilVa

Protocolo: 815597
Portaria de diaria N 22/2022; BENEficiário: odUValdo rodri-
GUES oliVEira; MaTrÍcUla: 3179192;fUNÇÃo: EXT. rUral i ; oBJE-
TiVo: ParTiciPar dE rEUNiÃo coM a dirEX, SUPErViSÃo rEGioNal, 
coordENadorES E EQUiPES locaiS No MUNicÍPio dE aUrora do 
Pará.; No dE diáriaS: 1,5(UMa E MEia);PErÍodo:21.06.2022:dESTi-
No :aUrora do Pará; ordENador dE dESPESa:WildSoN dE MoraES 
dUarTE da SilVa

Protocolo: 815598
Portaria de diaria N 14/2022;BENEficiário: EroNaldo dE 
aGUiar MElo; MaTrÍcUla: 57210191;fUNÇÃo: EXT. rUral ii – cH.lo-
cal ; oBJETiVo: ParTiciPar dE rEUNiÃo coM a dirEX, SUPErViSÃo rE-
GioNal, coordENadorES E EQUiPES locaiS No MUNicÍPio dE aUro-
ra do Pará.; No dE diáriaS: 1,5(UMa E MEia);PErÍodo:21.06.2022:-
dESTiNo :aUrora do Pará; ordENador dE dESPESa:WildSoN dE 
MoraES dUarTE da SilVa

Protocolo: 815589
Portaria de diaria N 15/2022;BENEficiário: JorGE lUiZ doS 
SaNToS MEdEiroS; MaTrÍcUla: 3178277;fUNÇÃo: EXT. rUral ii – cH. 
local; oBJETiVo: ParTiciPar dE rEUNiÃo coM a dirEX, SUPErViSÃo 
rEGioNal, coordENadorES E EQUiPES locaiS No MUNicÍPio dE aU-
rora do Pará.; No dE diáriaS: 1,0(UMa);PErÍodo:21.06.2022:dESTi-
No :aUrora do Pará; ordENador dE dESPESa:WildSoN dE MoraES 
dUarTE da SilVa

Protocolo: 815590
Portaria de diaria N 16/2022;BENEficiário: claUdia BoUTH dE 
MElo SilVa; MaTrÍcUla: 5869137;fUNÇÃo: EXT. rUral i; oBJETiVo: 
ParTiciPar dE rEUNiÃo coM a dirEX, SUPErViSÃo rEGioNal, coor-
dENadorES E EQUiPES locaiS No MUNicÍPio dE aUrora do Pará.; No 
dE diáriaS: 1,0(UMa);PErÍodo:21.06.2022:dESTiNo :aUrora do Pará; 
ordENador dE dESPESa:WildSoN dE MoraES dUarTE da SilVa

Protocolo: 815591
Portaria de diaria N 17/2022;BENEficiário: clEYToN JErdaN 
dE liMa daMaScENo; MaTrÍcUla: 57176611;fUNÇÃo: EXT. rUral i – 
cH.local; oBJETiVo: ParTiciPar dE rEUNiÃo coM a dirEX, SUPEr-
ViSÃo rEGioNal, coordENadorES E EQUiPES locaiS No MUNicÍPio 
dE aUrora do Pará.; No dE diáriaS: 1,0(UMa);PErÍodo:21.06.2022:-
dESTiNo :aUrora do Pará; ordENador dE dESPESa:WildSoN dE 
MoraES dUarTE da SilVa

Protocolo: 815592
Portaria de diaria N 18/2022;BENEficiário: ailToN SaNTaNa 
MarTiNS; MaTrÍcUla: 3177742;fUNÇÃo: EXT. rUral ii ; oBJETiVo: 
ParTiciPar dE rEUNiÃo coM a dirEX, SUPErViSÃo rEGioNal, coor-
dENadorES E EQUiPES locaiS No MUNicÍPio dE aUrora do Pará.; No 
dE diáriaS: 1,0(UMa);PErÍodo:21.06.2022:dESTiNo :aUrora do Pará; 
ordENador dE dESPESa:WildSoN dE MoraES dUarTE da SilVa

Protocolo: 815593
Portaria de diaria N 08/2022;BENEficiário: odiWaldo Por-
TEla da SilVa; MaTrÍcUla: 54196666;fUNÇÃo: EXT. rUral ii – cH. 
local; oBJETiVo: ParTiciPar dE rEUNiÃo coM a dirEX, SUPErViSÃo 
rEGioNal, coordENadorES E EQUiPES locaiS No MUNicÍPio dE aU-
rora do Pará.; No dE diáriaS: 1,0(UMa);PErÍodo:21.06.2022:dESTi-
No :aUrora do Pará; ordENador dE dESPESa:WildSoN dE MoraES 
dUarTE da SilVa

Protocolo: 815541
Portaria de diaria N 09/2022; BENEficiário: Nara ciNTia Mar-
TiNS BaTiSTa; MaTrÍcUla: 57210214;fUNÇÃo: EXT. rUral ii – cH. lo-
cal; oBJETiVo: ParTiciPar dE rEUNiÃo coM a dirEX, SUPErViSÃo rE-
GioNal, coordENadorES E EQUiPES locaiS No MUNicÍPio dE aUro-
ra do Pará.; No dE diáriaS: 1,5(UMa E MEia);PErÍodo:21.06.2022:-
dESTiNo :aUrora do Pará; ordENador dE dESPESa:WildSoN dE 
MoraES dUarTE da SilVa

Protocolo: 815542
Portaria de diaria N 10/2022;BENEficiário: HENriQUE JoSE 
fErro criSTo; MaTrÍcUla: 5035880;fUNÇÃo: EXT. rUral i – cH. lo-
cal; oBJETiVo: ParTiciPar dE rEUNiÃo coM a dirEX, SUPErViSÃo 
rEGioNal, coordENadorES E EQUiPES locaiS No MUNicÍPio dE aU-
rora do Pará.; No dE diáriaS: 1,0(UMa);PErÍodo:21.06.2022:dESTi-
No :aUrora do Pará; ordENador dE dESPESa:WildSoN dE MoraES 
dUarTE da SilVa

Protocolo: 815543
Portaria de diaria N 11/2022;BENEficiário: WaGMa MoNTEiro dE 
liMa; MaTrÍcUla: 5822874;fUNÇÃo: EXT. rUral i ; oBJETiVo: ParTici-
Par dE rEUNiÃo coM a dirEX, SUPErViSÃo rEGioNal, coordENadorES 
E EQUiPES locaiS No MUNicÍPio dE aUrora do Pará.; No dE diáriaS: 
1,0(UMa);PErÍodo:21.06.2022:dESTiNo :aUrora do Pará; ordENador 
dE dESPESa:WildSoN dE MoraES dUarTE da SilVa

Protocolo: 815544
Portaria de diaria N 12/2022;BENEficiário: raiMUNdo NUNES 
dE alMEida; MaTrÍcUla: 3171841;fUNÇÃo: EXT. rUral i – cH. local 
; oBJETiVo: ParTiciPar dE rEUNiÃo coM a dirEX, SUPErViSÃo rEGio-
Nal, coordENadorES E EQUiPES locaiS No MUNicÍPio dE aUrora do 
Pará.; No dE diáriaS: 1,5(UMa E MEia);PErÍodo:21.06.2022:dESTiNo 
:aUrora do Pará; ordENador dE dESPESa:WildSoN dE MoraES 
dUarTE da SilVa

Protocolo: 815545

Portaria de diaria N 13/2022;BENEficiário: fraNciSco GEoVa-
Ni MEdEiroS dE aQUiNo; MaTrÍcUla: 57223384;fUNÇÃo: EXT. rUral 
ii ; oBJETiVo: ParTiciPar dE rEUNiÃo coM a dirEX, SUPErViSÃo rE-
GioNal, coordENadorES E EQUiPES locaiS No MUNicÍPio dE aUro-
ra do Pará.; No dE diáriaS: 1,5(UMa E MEia);PErÍodo:21.06.2022:-
dESTiNo :aUrora do Pará; ordENador dE dESPESa:WildSoN dE 
MoraES dUarTE da SilVa

Protocolo: 815546
Portaria de diaria N 05/2022;BENEficiário: ailToN ViEira dE 
oliVEira; MaTrÍcUla: 3173569;fUNÇÃo: SUPErV. rEG. adJUNTo;oB-
JETiVo: rEaliZaÇÃo dE SUPErViSÃo, acoMPaNHaMENTo E MoNiTo-
raMENTo NoS MUNicÍPioS dE iPiXUNa do Pará, aUrora do Pará E 
SÃo doMiNGoS do caPiM E ParTiciPar dE rEUNiÃo coM a dirEX, 
SUPErViSÃo rEGioNal, coordENadorES E EQUiPES locaiS No MU-
NicÍPio dE aUrora do Pará.; No dE diáriaS: 3,5(TrES E MEia);PE-
rÍodo:20 á 23.06.2022:dESTiNo :iPiXUNa do Pará; ordENador dE 
dESPESa:WildSoN dE MoraES dUarTE da SilVa

Protocolo: 815533
Portaria de diaria N 06/2022;BENEficiário: JoSE EMilio da 
PaiXÃo JÚNior; MaTrÍcUla: 54196290/1;fUNÇÃo: r.U.adM;oBJETi-
Vo: rEaliZaÇÃo dE SUPErViSÃo, acoMPaNHaMENTo E MoNiTora-
MENTo NoS MUNicÍPioS dE iPiXUNa do Pará, aUrora do Pará E 
SÃo doMiNGoS do caPiM E ParTiciPar dE rEUNiÃo coM a dirEX, 
SUPErViSÃo rEGioNal, coordENadorES E EQUiPES locaiS No MU-
NicÍPio dE aUrora do Pará.; No dE diáriaS: 3,5(TrES E MEia);PErÍo-
do:20 á 23.06.2022:dESTiNo :iPiXUNa do Pará; ordENador dE 
dESPESa:WildSoN dE MoraES dUarTE da SilVa

Protocolo: 815534
Portaria de diaria N 07/2022;BENEficiário: WildSoN dE Mo-
raES dUarTE da SilVa; MaTrÍcUla: 55585597;fUNÇÃo: SUPErViSor 
rEGioNal;oBJETiVo: rEaliZaÇÃo dE SUPErViSÃo, acoMPaNHaMENTo 
E MoNiToraMENTo NoS MUNicÍPioS dE iPiXUNa do Pará, aUrora do 
Pará E SÃo doMiNGoS do caPiM E ParTiciPar dE rEUNiÃo coM a 
dirEX, SUPErViSÃo rEGioNal, coordENadorES E EQUiPES locaiS 
No MUNicÍPio dE aUrora do Pará; No dE diáriaS:3,5(TrES E MEia); 
PErÍodo: 20 á 23.06.2022; dESTiNo :iPiXUNa do Pará; ordENador 
dE dESPESa SUBSTiTUTo:ailToN ViEira dE oliVEira.

Protocolo: 815535
Portaria de diÁria Nº 111/2022; BENEficiário: osvaldo Vieira 
Moura Júnior,  Matrícula Nº 5960647-1; fUNÇÃo: assessor Especial da 
diretoria Executiva; oBJETiVo: Prestar serviços aos produtores rurais 
familiares da região administrativa de altamira-Pa; Nº dE diáriaS: 2  
(duas); PErÍodo: 16 à 18/06/22; dESTiNo: alTaMira; ordENadora 
dE dESPESaS: MarialVa SoUSa coSTa

Protocolo: 815921
Portaria de diÁria Nº 113/2022; BENEficiário: SUSaNa SilVa 
coNcEiÇÃo, Matrícula Nº 5953593/1; fUNÇÃo: Extensionista rural i; oB-
JETiVo: Participar do Vii fórum Nacional das Transferências da União com o 
tema “Gestão, Inovação e transparência para Transformar o Brasil”; Nº DE 
diáriaS: 3 (TrÊS); PErÍodo: 28/06 à 01/07/2022; dESTiNo: BraSÍlia; 
ordENadora dE dESPESaS: MarialVa SoUSa coSTa

Protocolo: 816005
Portaria de diÁria Nº 112/2022; BENEficiário: PaUlo aUGUSTo 
loBaTo da SilVa,  Matrícula Nº 5533953/2; fUNÇÃo: diretor Técnico; 
oBJETiVo: reunir com a Supervisão regional de São Miguel do Guamá, 
Equipe AMA  e Chefias Locais para tratar de assuntos técnicos e adminis-
trativos, com vistas a melhoria no processo de gestão da Empresa; Nº 
dE diáriaS: ½  (meia); PErÍodo: 21.06.2022; dESTiNo: aUrora do 
Pará; ordENadora dE dESPESaS: MarialVa SoUSa coSTa

Protocolo: 815998

.

.

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO PARÁ S/A

.

.

.

FÉrias
.

Portaria N.º 070/2022
o diretor Presidente da centrais de abastecimento do Pará S.a. – cEaSa/Pa, 
no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto desta Empresa;
rESolVE:
coNcEdEr, férias regulamentares aos servidores desta cEaSa/Pa abaixo 
relacionados no mês de JUNHo/2022.

Matrícula servidor Período aquisitivo Período de Gozo
5956082/1 MarcElo aUGUSTo N. rodriGUES 2020/2021 22/06/2022 a 01/07/2022

registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 20 de Junho de 2022
fraNciSco alVES dE aGUiar
diretor Presidente
cEaSa/Pa

Protocolo: 816016
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oUtras MatÉrias
.

Portaria N.º 069/2022
o diretor Presidente da centrais de abastecimento do Pará S.a. – cEaSa/Pa, 
no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto desta Empresa;
rESolVE:
designar o Sr. cÉSar roBErTo oliVEira diaS JÚNior, matrícula nº 
5946488/2, para responder pela assessoria, Sra. Bernadete Barroso da 
fonseca, por motivo de férias, no período de 15/06/2022 a 14/07/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 13 de Junho de 2022.
fraNciSco alVES dE aGUiar
diretor Presidente
cEaSa/Pa

Protocolo: 815712

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

Portaria
Portaria Nº 1260/2022, GaB/seMas

a dirETora dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa E fiNaNcEira, no uso das atri-
buições que lhe confere o art. 5º-u, lei nº 5.752, de 26 de julho de 1993, con-
siderando ainda art. 5º-ai lei Estadual nº 9.575, de 11 de maio de 2022, Por-
taria SEMaS nº 1259/2022, de 15 de junho de 2022 e considerando as infor-
mações constantes no Processo administrativo Eletrônico nº 2022/754834.
dispõe sobre a delegação de competência dos atos administrativos relaciona-
dos aos procedimentos Núcleo de conciliação ambiental-NUcaM.
rESolVE:
art.1º delegar competência a servidora JoSilENa daMaScENo SilVa, 
Matrícula 5898327-4, ocupante do cargo Técnico em Gestão de Meio am-
biente-agrônoma, lotada no Núcleo de conciliação ambiental-NUcaM para 
os seguintes atos:
i – assinar os documentos abaixo relacionados:
a) Termo de audiência de conciliação;
b) Memorando;
c) ofício;
d) demais documentos administrativos referentes às atribuições e compe-
tências do NUcaM, no Processo administrativo Eletrônico-PaE, no Sistema 
integrado de Monitoramento e licenciamento ambiental SiMlaM e outros 
sistemas oficiais.
Art.2º O documento indicado na alínea “a” do Inciso I, art 1º, deve ser 
assinado por dois servidores do NUcaM, sendo imprescindível a assinatura 
da servidora especificada no caput do art. 1º.
art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 15 de Junho de 2022.
lilia Marcia raMoS rEiS
dirETora dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa E fiNaNcEira

Protocolo: 815720
GoVerNo do estado do ParÁ

secretaria de estado de Meio aMBieNte 
e sUsteNtaBiLidade

Portaria Nº 1259/2022 - GaB/seMas
o SEcrETário dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE do 
Pará, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 138, no inciso iV, 
da constituição Estadual, e tendo em vista o disposto no art. 5º a i, da lei 
Estadual nº 5.752, de 26 de julho de 1993, alterada pela lei Estadual nº 
9.575, de 11 de maio de 2022, e considerando as informações constantes 
no Processo administrativo Eletrônico nº 2022/754834. dispõe sobre a 
criação e composição do Núcleo de conciliação ambiental-NUcaM.
rESolVE:
art.1º fica criado o Núcleo de conciliação ambiental-NUcaM da Secretaria 
Estadual de Meio ambiente e Sustentabilidade do Pará (SEMaS), composto 
pelos seguintes servidores:
i- avâny Miriam oliveira Trindade, Matrícula: 5444691-4;
ii- cézar di Paula da Silva Pinheiro, Matrícula 5961378-1;
iii- Edivaldo Neves ferreira, Matrícula: 5954948-1;
iV- Jorge rafael amaral alencar, Matrícula 57194239-5;
V- José Bruno araújo de almeida, Matrícula 5892203-3;
Vi- Josilena damasceno Silva, Matrícula 5898327-4;
Vii-lucas ferreira da Silva, Matrícula 5938206-2;
Viii- luiz flávio fonseca Bezerra, Matrícula nº 5181127-2;
iX- Marcelo Guimarães lima, Matrícula nº 5960929-1;
X- Marcos andré Marreiro costa, Matrícula 5956039-2;
Xi- rose cristine Queiroz chaves, Matrícula 57175202-1;
Xii- Samara Brasil Hage Pena, Matrícula 8001335-4;
Xiii- Selma de Souza Pinto, Matrícula 5946495-2;
XiV- Shirley Soares Prata, Matrícula nº 57175811-1.
art.2º caberá aos servidores lotados no Núcleo de conciliação ambiental- NU-
caM o exercício das funções previstas no art. 5º a i da lei Estadual n.º 5.752, 
de 26 de julho de 1993, nos termos da lei Estadual n.º 9.575, de 11 de maio 
de 2022 e artigo 45 da lei Estadual nº 9.575/2022 e regulamentos.
art.3º a diretoria de Gestão administrativa e financeira deverá apresentar 
proposta de regulamentação dos procedimentos operacionais necessários 
ao exercício das funções do NUcaM.

Art.4º Durante a ausência de regulamentação estadual específica, serão 
aplicadas as legislações federais que tratam sobre conciliação ambiental e 
conversão de multa em serviços de preservação, melhoria e recuperação 
da qualidade ambiental, conforme disposto no art.54 da lei Estadual nº 
9.575, de 11 de maio de 2022.
art.5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 15 de junho de 2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
SEcrETaria dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE do Pará

Protocolo: 815704
Portaria Nº 01274/2022 - 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° 
2022/366112 - SEMaS/Pa
rESolVE:
I – DESIGNAR, para atuar como fiscais do Contrato nº 043/2022- SE-
MaS/Pa, celebrado entre a SEcrETaria dE ESTado dE MEio aMBiENTE 
E SUSTENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a empresa laYoUT MÓVEiS Para 
EScriTÓrio lTda, os servidores: WilSoN rocHa MarTiNS, matrícula nº 
57201901/1 como fiscal Titular e THIEGO GEORGE DA CUNHA NACIF, ma-
trícula nº 57174061/2 como fiscal Suplente, a contar da data da assinatura 
do contrato em 15 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, 20 de junho de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 816113
Portaria Nº 1238/2022 - 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 2022/729787 e o teor do Me-
morando nº 142/2022 GEfaU-SEMaS;
rESolVE:
i – autorizar viagem, da servidora fErNaNda dE carValHo BarroS, 
Matrícula n° 5964907/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de Meio 
Ambiente, com o objetivo de participar da Oficina de Elaboração do 2º Ciclo 
do Plano de ação Nacional (PaN) para conservação das aves da amazônia, 
que ocorrerá em Manaus/aM, no período de 19/06 a 25/06/2022, sem 
ônus para SEMaS.
Belém, 14 de junho de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lilia Márcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 814214
Portaria Nº 01254/2022 - 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° 
2022/129216 - SEMaS/Pa
rESolVE:
I – DESIGNAR, para atuar como fiscais do Contrato nº 035/2022- SE-
MaS/Pa, celebrado entre a SEcrETaria dE ESTado dE MEio aMBiENTE 
E SUSTENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a empresa ToTalcad TrEiNaMENTo 
E coMÉrcio lTda, os servidores: lilia Maria SaNTaNa doS SaNToS, 
matrícula nº 5077109/2 como fiscal Titular e MARCELO LUIZ MONTEIRO 
dE MoNTEiro, matrícula nº 5943157/1 como fiscal Suplente, a contar da 
data da assinatura do contrato em 08 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, 15 de junho de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 816004

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº 1222/2022 - GaB/seMas 13 de JUNHo de 2022
objetivo: Participar do curso de capacitação em outorga e de direito de 
uso dos recursos Hídricos.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Mocajubinha/Terra alta/Pa
destino: Belém/Pa
Período: 27/06 a 30/06/2022 - 03 e ½ diárias.
colaborador eventual:
- roSilENE daS cHaGaS GoNÇalVES - (colaborador eventual)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 813815
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LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 01256/2022 -dGaF/GaB/seMas, de 15/06/2022
Nome: aMaNda GoNÇalVES da SilVa
Matrícula: 5937316/3
função: Técnico em Gestão de Meio ambiente
concessão: 180 (cento e oitenta) dias de licença Maternidade
Período: 04/06/2022 a 30/11/2022
Processo: 2022/723080
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 815753

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 01250/2022-GaB/seMas, de 15.06.2022
Servidor: lUiZ EdiNElSoN cardoSo E cardoSo
cargo: Técnico em Gestão de Meio ambiente/assessor
Matrícula: 57234130/1
i – dESiGNar, o servidor para responder pela Secretaria adjunta de Ges-
tão e regularidade ambiental - SaGra, durante o impedimento do titular 
rodolPHo ZaHlUTH BaSToS, matrícula nº 5946009/1, no período de 
20/06/2022 a 22/06/2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 815775
Portaria Nº 01249/2022-GaB/seMas, de 15.06.2022

Servidora: EdKEYSE diaS GoNÇalVES
cargo: assessor
Matrícula: 5936223/2
i – dESiGNar, a servidora para responder pelo comitê de Monitoramento 
e Planejamento Estratégico para fiscalização - cfiSc, durante o impedi-
mento da titular JaKEliNE da SilVa ViaNa, matrícula nº 5914604/3, no 
período de 28/05/2022 a 02/06/2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 815768
Portaria Nº 01261/2022-GaB/seMas, de 15.06.2022

Servidor: flaVio TiNoco da SilVa
cargo: Técnico em Gestão de Meio ambiente
Matrícula: 54191646/2
i – dESiGNar, o servidor para responder pela coordenação do Núcleo de 
regularidade ambiental/Marabá, durante o impedimento da titular fEr-
NaNda coSTa MiraNda, matrícula nº 57215354/1, de férias no período 
de 04/07/2022 a 18/07/2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 815787
Portaria Nº 01252/2022-GaB/seMas, de 15.06.2022

Servidora: THaillaNE fraNciNETE dE liSBoa caSTro
cargo: Secretária de diretoria
Matrícula: 5901775/4
I – DESIGNAR, a servidora para responder pela Chefia de Gabinete da 
Secretaria adjunta de Gestão de regularidade ambiental-SaGra, duran-
te o impedimento do titular KlEiToN dE araUJo MacEdo, matrícula nº 
5903144/2, de férias no período de 04/07/2022 a 02/08/2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 815792

.

.

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo do terMo aditiVo 001/2022 - 
seMas – aMaZoN iNForMÁtica Ltda

Publicado no doE Nº 35.009, do dia 15/06/ 2022.
onde se lê: dotação orçamentária: UNidadE: 27102; GESTÃo: 00001; 
PTrES: 278238; foNTE: 0116 – fEMa; ElEMENTo: 339040; PlaNo iN-
TErNo: 4120008238c; aÇÃo: 254205
Leia -se: dotações orçamentárias: UNidadE: 27102; GESTÃo: 00001; 
PTrES: 278238; foNTE: 0116 – fEMa; ElEMENTo: 339040; PlaNo iN-
TErNo: 4120008238c; aÇÃo: 254205 e UNidadE: 27102; GESTÃo: 
00001; PTrES: 278338; foNTE: 0116 – fEMa; ElEMENTo: 339039; Pla-
No iNTErNo: 4120008338c; aÇÃo: 213477

Protocolo: 816006

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 042/2022-seMas/Pa
reF. PreGÃo eLetrÔNico Nº 008/2022 – seMas

tiPo MeNor PreÇo Por iteM
Processo Pae N° 2021/1094047-seMas/Pa
objeto: a aquisição de materiais ergonômicos para os postos de trabalho, 
adequados às características psicofisiológicas dos servidores e à natureza 
do trabalho a ser executado, para avaliação das condições de conforto, se-
gurança e desempenho eficiente do trabalho, para atender as necessidades 
da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade.
Valor Global: r$ 889,80
Vigência: 15/06/2022 a 14/06/2023
assinatura: 15/06/2022

dotações orçamentarias: UNidadE: 27102; GESTÃo: 00001; PTrES: 
278338; foNTE: 0116 – fEMa; ElEMENTo: 339030 / 449052; PlaNo 
iNTErNo: 4120008338c / 4120008338E; aÇÃo: 183714 e UNidadE: 
27102; GESTÃo: 00001; PTrES: 278238; foNTE: 0116 – fEMa; ElEMEN-
To: 339030; PlaNo iNTErNo: 4120008238c
contratado: Jr2 coMErcio dE VariEdadES lTda (cNPJ/Mf nº 
39.236.457/0001-35)
Endereço: rua Maria curupaiti, nº 560, Bairro: Vila Ester, Zona Norte, São 
Paulo, cEP: 02.452-001, telefone: (11) 3796-8106, E-mail: atendimento@
lojadagaz.com.br,
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 816033
coNtrato Nº 041/2022-seMas/Pa

reF. PreGÃo eLetrÔNico Nº 008/2022 – seMas
tiPo MeNor PreÇo Por iteM
Processo Pae N° 2021/1094047-seMas/Pa
objeto: a aquisição de materiais ergonômicos para os postos de trabalho, 
adequados às características psicofisiológicas dos servidores e à natureza 
do trabalho a ser executado, para avaliação das condições de conforto, se-
gurança e desempenho eficiente do trabalho, para atender as necessidades 
da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade.
Valor Global: r$ 3.000,00
Vigência: 15/06/2022 a 14/06/2023
assinatura: 15/06/2022
dotações orçamentarias: UNidadE: 27102; GESTÃo: 00001; PTrES: 
278338; foNTE: 0116 – fEMa; ElEMENTo: 339030 / 449052; PlaNo 
iNTErNo: 4120008338c / 4120008338E; aÇÃo: 183714 e UNidadE: 
27102; GESTÃo: 00001; PTrES: 278238; foNTE: 0116 – fEMa; ElEMEN-
To: 339030; PlaNo iNTErNo: 4120008238c
contratado: idESaN coMErcial lTda-ME (cNPJ/Mf nº 51.260.859/0001-70)
Endereço: rua Paulo José Bazzani, nº 174, Bairro: Macedo, Guarulhos, 
São Paulo, cEP: 07.113-030, telefone: (11) 2358-1200, E-mail: idesan@
idesan.com.br
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 816030
coNtrato Nº 040/2022-seMas/Pa

reF. PreGÃo eLetrÔNico Nº 008/2022 – seMas
tiPo MeNor PreÇo Por iteM
Processo Pae N° 2021/1094047-seMas/Pa
objeto: a aquisição de materiais ergonômicos para os postos de trabalho, 
adequados às características psicofisiológicas dos servidores e à natureza 
do trabalho a ser executado, para avaliação das condições de conforto, se-
gurança e desempenho eficiente do trabalho, para atender as necessidades 
da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade.
Valor Global: r$ 53.911,00
Vigência: 15/06/2022 a 14/06/2023
assinatura: 15/06/2022
dotações orçamentarias: UNidadE: 27102; GESTÃo: 00001; PTrES: 
278338; foNTE: 0116 – fEMa; ElEMENTo: 339030 / 449052; PlaNo 
iNTErNo: 4120008338c / 4120008338E; aÇÃo: 183714 e UNidadE: 
27102; GESTÃo: 00001; PTrES: 278238; foNTE: 0116 – fEMa; ElEMEN-
To: 339030; PlaNo iNTErNo: 4120008238c
contratado: darlU iNdÚSTria TÊXTil lTda (cNPJ/Mf nº 
40.223.106/0001-79)
Endereço: rua floresta, nº 440, Bairro: centro, Barão de cotegipe, rio 
Grande do Sul, cEP: 99.740-000, telefone: (54) 99929-7133, E-mail: dar-
lu@darlu.com.br,
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 816026
coNtrato Nº 043/2022-seMas/Pa

reF. PreGÃo eLetrÔNico Nº 003/2021 – ciNdesP,
ata de reGistro de PreÇos Nº 008/2021 – ciNdesP

tiPo MeNor PreÇo Por Lote
Processo Pae Nº 2022/366112
objeto: a aquisição de móveis para escritórios para atender as necessidades 
da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade – SEMaS/Pa.
Valor Global: r$ 1.218.797,00
Vigência: 15/06/2022 a 14/06/2023
assinatura: 15/06/2022
dotação orçamentaria: UNidadE: 27102; GESTÃo: 00001; PTrES: 
278338; foNTE: 0116 / 0316 – fEMa / SUPEráViT fEMa; ElEMENTo: 
449052; PlaNo iNTErNo: 4120008338E
contratado: laYoUT MÓVEiS Para EScriTÓrio lTda (cNPJ/Mf nº 
02.604.236/0001-62)
Endereço: rua antônio Zanini, nº 387, Bairro São José, Município caxias 
do Sul/rS, cEP 95.041-070, telefone: (54) 3224-6808, E-mail: maria@
layout.ind.br / licitacao@layout.ind.br
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 816035
coNtrato Nº 33/2022-seMas/Pa

arP Nº 011/2022-sePLad/Pa
reF. PreGÃo eLetrÔNico sePLad/dGL/srP Nº 019/2021

Processo N° 2022/288657 - seMas/Pa
Processo N° 2021/1154422  - sePLad
objeto: a contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de 
GÊNEroS aliMENTÍcioS (lEiTE) para atender as demandas desta Secre-
taria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade – SEMaS.
Valor Global: r$ 7.680,00
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Vigência: 15/06/2022 a 14/06/2023
assinatura: 15/06/2022
dotação orçamentaria: UNidadE: 27102; GESTÃo: 00001; PTrES: 
278338; foNTE: 0116 – fEMa; ElEMENTo: 339030; PlaNo iNTErNo: 
4120008338c; aÇÃo: 183714
contratado: BoM BoNS E dEScarTaVEiS EirEli (cNPJ/Mf nº 
01.580.769/0001-99)
Endereço: Beco da Piedade, N° 32, entre Piedade e Praça Magalhães, cEP: 
66.053-220, Bairro: reduto, Município de Belém/Pa, e-mail: vendas@italy-
design.com.br, telefone: (91) 3212-3957, (91) 3212-1231
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 816012
coNtrato Nº 038/2022-seMas/Pa

reF. PreGÃo eLetrÔNico Nº 008/2022 – seMas
tiPo MeNor PreÇo Por iteM
Processo Pae N° 2021/1094047-seMas/Pa
objeto: a aquisição de materiais ergonômicos para os postos de trabalho, 
adequados às características psicofisiológicas dos servidores e à natureza 
do trabalho a ser executado, para avaliação das condições de conforto, se-
gurança e desempenho eficiente do trabalho, para atender as necessidades 
da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade.
Valor Global: r$ 69.797,00
Vigência: 15/06/2022 a 14/06/2023
assinatura: 15/06/2022
dotações orçamentarias: UNidadE: 27102; GESTÃo: 00001; PTrES: 
278338; foNTE: 0116 – fEMa; ElEMENTo: 339030 / 449052; PlaNo 
iNTErNo: 4120008338c / 4120008338E; aÇÃo: 183714 e UNidadE: 
27102; GESTÃo: 00001; PTrES: 278238; foNTE: 0116 – fEMa; ElEMEN-
To: 339030; PlaNo iNTErNo: 4120008238c
contratado: coNEcTadoS SEcUriTY coMErcio dE ElETroElETrÔNi-
coS EirEli (cNPJ/Mf nº 32.513.880/0001-96)
Endereço: rua Najla carone Guedert, nº 820, Sala nº 03 – Setor 03 – Pa-
gani, Bairro: Pagani, Palhoça, Santa catarina, cEP: 88.132-150, telefone: 
(48) 4042-1077, E-mail: conectadossecurity@conectadossecurity.com.br
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 816014
coNtrato Nº 039/2022-seMas/Pa

reF. PreGÃo eLetrÔNico Nº 008/2022 – seMas
tiPo MeNor PreÇo Por iteM
Processo Pae N° 2021/1094047-seMas/Pa
objeto: a aquisição de materiais ergonômicos para os postos de trabalho, 
adequados às características psicofisiológicas dos servidores e à natureza 
do trabalho a ser executado, para avaliação das condições de conforto, 
segurança e desempenho eficiente do trabalho, para atender as neces-
sidades da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade.
Valor Global: r$ 7.449,00
Vigência: 15/06/2022 a 14/06/2023
assinatura: 15/06/2022
dotações orçamentarias: UNidadE: 27102; GESTÃo: 00001; PTrES: 
278338; foNTE: 0116 – fEMa; ElEMENTo: 339030 / 449052; PlaNo 
iNTErNo: 4120008338c / 4120008338E; aÇÃo: 183714 e UNidadE: 
27102; GESTÃo: 00001; PTrES: 278238; foNTE: 0116 – fEMa; ElE-
MENTo: 339030; PlaNo iNTErNo: 4120008238c
contratado: lUiZ TadEo daMaScHi - EPP (cNPJ/Mf nº 01.424.128/0001-45)
Endereço: rua Jovino Tristão, nº 11, Bairro: Belizandra, lavras, Minas Gerais, 
cEP: 37.209-032, telefone: (35) 3821-4343, E-mail: tnutri2@gmail.com
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 816018

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1230/2022 - GaB/seMas 14 de JUNHo de 2022.
objetivo: Vistoria técnica para subsidiar análise do pedido de renovação 
de aUaS e realização de vistoria técnica in loco.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Paragominas/Pa
destino: Paragominas/Pa(Zona rural)
Período: 27/06 a 28/06/2022 – 01 e ½ diária.
Servidoras:
- 5963855/1 - dilMa rodriGUES dE aNdradE – (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
- 5936277/2 - MoNica MarTiNS VaZ do Mar- (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 57194196/3 - aNdrEZa HElENa SaNToS BaraTa - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 814034
Portaria Nº 1243/2022 - GaB/seMas 15 de JUNHo de 2022.

objetivo: Participação do dia de campo em integração lavoura Pecuária 
e floresta - ilPf, ofertado pela Embrapa e ii Etapa do Modulo i agrotag 
Pará - Prática de campo, nos municípios citados
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: São félix do Xingu/Pa
destino: redenção/Pa, Santana do araguaia/Pa, Xinguara/Pa, São félix do 
Xingu/Pa e Marabá/Pa.
Período: 19/06 a 26/06/2022 – 07 e ½ diárias.

Servidor:
-5905603/2- carloS KlEiToN da SilVa rodriGUES – (Técnico em Ges-
tão de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 814654
Portaria Nº 1255/2022 - GaB/seMas 15 de JUNHo de 2022.

objetivo: representar a SEMaS na cerimônia de entrega do car Quilom-
bola de cachoeira Porteira, pelo Governador Helder Barbalho, e reunir com 
lideranças quilombolas para construção dos car de seus territórios com a 
SEMMa de oriximiná.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Santarém/Pa e oriximiná/Pa
Período: 20/06 a 01/07/2022 – 11 diárias
Servidor:
- 5961613/1 - lUciaNo loUZada do coUTo - (diretor)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 815047

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

NotiFicaÇÃo reFereNte Às decisÕes da resoLUÇÃo do 
coeMa Nº 171, da reUNiÃo ordiNÁria 75ª, reaLiZada eM 

27 de JaNeiro de 2022 e PUBLicada eM 16 de FeVereiro de 2022
coNSidEraNdo a resolução coEMa nº 171 de 27 de Janeiro de 2022, 
que aprovou e deu publicidade às decisões referentes aos processos ad-
ministrativos de natureza punitiva, julgados na 75ª reunião ordinária do 
conselho Estadual de Meio ambiente – coEMa e,
coNSidEraNdo o disposto no art. 138 §1º inc. iii e §3º da lei Estadual 
5.887/95,
Pelo presente instrumento ficam notificados os Recorrentes, dispostos no 
anexo único, das decisões do Egrégio conselho Estadual de Meio ambiente 
- coEMa da 75ª reunião ordinária.
Secretaria-Executiva do conselho Estadual de Meio ambiente - coEMa

aNeXo ÚNico 

NoTificaÇÕES Por EdiTal - 75ª rEUNiÃo ordiNária do coEMa
(rEaliZada EM 27/01/2022)

1.  NotiFicaÇÃo Nº 153295/coeMa/2022
Processo: 44713/2016

recorrente: dEUSdElio dE MoUra
auto de infração: 4326/2016 - GEfor

decisão do coEMa: Pelo caNcElaMENTo das penalidades aplicadas.

2.  NotiFicaÇÃo Nº 153322/coeMa/2022
Processo: 34678/2016

recorrente: cooPEraTiVa dE TraBalHo doS aGricUlTorES faMiliarES do MUNicÍPio dE PriMaVEra
auto de infração: 7001/8262/2016- GErad

decisão do coEMa: recurso NÃo coNHEcido mediante ausência de requisitos subjetivos, mantendo assim a decisão da 
Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade.

3.  NotiFicaÇÃo Nº 153197/coeMa/2022
Processo: 4353/2016

recorrente: SUl Pará MadEiraS E laMiNadoS lTda - EPP
auto de infração: 8019/2015 - GEflor

decisão do coEMa: Pelo caNcElaMENTo do auto de infração em tela e posterior arquivamento dos autos.

4.  NotiFicaÇÃo Nº 153293/coeMa/2022
Processo: 9631/2017

recorrente: adalTo dE JESUS rodriGUES EirEli - EPP
auto de infração: 7001/9166/2017 - GErad

decisão do coEMa: Pela revisão da penalidade aplicada, para imposição de pena de adVErTÊNcia, na forma do art. 121 
da PEMa.

Protocolo: 816045

.

.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 399 de 20 de JUNHo de 2022
rESolVE:
autorizar o afastamento do servidor Edimilson aníbal Pinheiro, matrícula 
n° 5940995, no período de 21 a 24/06/2022, com destino a Belém-Pa. 
objetivo: Participar de reuniões administrativas com a dGBio. as despesas 
de viagem serão de responsabilidade do Programa áreas Protegidas da 
amazônia - arPa.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 816233
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sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº. 401 de 20 de JUNHo de 2022
Prazo para aplicação (em dias) 60 (sessenta) dias
Prazo para prestação de contas (em dias) 15 (quinze) dias
Servidor – Matrícula – cargo: Wagner Bastos dos Santos oliveira – 
5957617 – Técnico em Gestão ambiental
PTrES: 798689
fonte: 0316006127
Elemento: 33.90.36.. r$ 2.100,00 (dois mil e cem reais)
Elemento: 33.90.47.. r$ 420,00 (Quatrocentos e vinte reais)
ação: 258186
ação: 258187
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 816228

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 330 de 27 de Maio de 2022
i - autorizar o deslocamento do servidor conforme abaixo, para os municí-
pios de Maracanã e Marapanim-Pa, de 03 11/06/2022:

servidor objetivo

auro Nascimento dias, matrícula nº 57194213, 
ocupante do cargo de
agente administrativo.

apoio administrativo e organizacional para
a equipe que realizará atividades de
monitoramento e fiscalização na RDS
campo das Mangabas, rEViS Padre

Tonetto e na aPa algodoal.

ii - conceder 8,5 (oito e meia) diárias, ao servidor acima, conforme o pro-
cesso nº 2022/635344 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: 816163
Portaria Nº. 402 de 20 de JUNHo de 2022

i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de anapu-Pa, de 20 a 24/06/2022:

servidor objetivo
roseline Barbosa Bragatto, matrícula nº 

5921264, ocupante do cargo de Técnico em 
Gestão ambiental.

Instalação de viveiro agroflorestal na comunidade São Rafael, no 
município de anapu.

Wanderley Paiva Torres, matrícula nº 5921180, 
ocupante do cargo de Motorista.

Conduzir veículo oficial para transporte da servidora em atividade 
institucional.

ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2022/754533 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 816224

.

.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 009/2022/ccV/seGUP
Processo eLetrÔNico Nº 2021/1296103

Exercicio: 2022
origem: Pregão Eletrônico Nº 024/2021/SrP/cBMPa
objeto: aquisição de equipamentos de Proteção individual de combate 
a incêndio, qual seja, luva para combate a incêndio, com vistas a “for-
talecer e Modernizar o Sistema Estadual de Segurança Pública e defesa 
Social (SIEDS) do Estado do Pará”, com recurso oriundo do Convênio Nº 
892621/2019, firmado entre Secretaria de Segurança Pública e Defesas 
Sociais do Estado do Pará - SEGUP/Pa e Secretaria Nacional de Segurança 
Pública - SENaSP/MJ.
data de assinatura: 14/06/2022.
fundamentação legal: Parecer Jurídico n° 119/2022/coNJUr.
Vigência: 12 (doze) meses.
Valor Global: r$ 49.820,00 (quarenta e nove mil, oitocentos e vinte reais)
Programação orçamentária: 21.101.06.181.1502.8264 - Gerenciamen-
to das ações integradas de Segurança Pública Natureza - 449052 fon-
te - 0306.
contratada: SoS SUl rESGaTE coMErcioS E SErViÇoS dE SEGUraNÇa 
E SiNaliZaÇÃo lTda
cNPJ: 03.928.511/0001-66
Endereço: avenida comendador franco, 2267, casa 2 Jardim das améri-
cas, curitiba-Pr.
representante da Empresa: João carlos Trentin Junior.
ordenador da despesa: Paulo roberto dos Santos lima - Secretário adjun-
to de Gestão administrativa/SEGUP-Pa

Protocolo: 816010

terMo aditiVo a coNtrato
.

2° terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº 152/2020--seGUP/Pa

Processo: 2020/256604
Exercício: 2022
origem: ProcESSo N° 2020/256604-fESPdS/SEGUP-Pa.
objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 02 (dois) meses.
fundamentação legal: Parecer Jurídico N° 344/2022-coNJUr/SEGUP
data da assinatura: 14/05/2022
Vigência: início em: 16/06/2022, Término em: 15/08/2022.
Valor Global: r$ 394.850,00
Programação orçamentária: 21.106.06.181.1502.8940 - Gerenciamento 
das ações integradas de Segurança Pública
fonte: 0177/0377
Natureza: 339039
contratada: HElicÓPTEroS do BraSil S/a - HEliBraS
cNPJ: 20.367.629/0001-81
Endereço: rua Santos dumont, n° 200 - distrito industrial, itajubá/MG, 
cEP: 37.504-900
ordenador: WaGNEr lUiZ dE aViZ carNEiro

Protocolo: 816182

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 981/2022-saGa
oBJETiVo: Para apoio no transporte da equipe da aScoM.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaliNÓPoliS/Pa
PErÍodo: 15 à 18.07.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pousada
SErVidor(ES): SGT PM dElSoN BaSToS da SilVa, Mf: 5738474
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 982/2022-saGa
oBJETiVo: Para apoio no transporte da equipe da aScoM.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaliNÓPoliS/Pa
PErÍodo: 22 à 25.07.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pousada
SErVidor(ES): SGT PM dElSoN BaSToS da SilVa, Mf: 5738474
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 983/2022-saGa
oBJETiVo: Para apoio no transporte da equipe da aScoM.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaliNÓPoliS/Pa
PErÍodo: 29.07 à 01.08.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pousada
SErVidor(ES): SGT PM dElSoN BaSToS da SilVa, Mf: 5738474
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 984/2022-saGa
oBJETiVo: À Serviço da SEGUP
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): aBaETETUBa/Pa
PErÍodo: 11 à 12.06.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia)
SErVidor(ES): MarilENE da SilVa TaVarES, Mf: 585918-2
fEliPE dE MoraiS corrEa, Mf: 5945438
QUaNTidadE dE diáriaS: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pousada
SErVidor(ES): cB PM adlY da crUZ fariaS, Mf: 57189115-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 985/2022-saGa
OBJETIVO: Para participar do projeto “ PRÓ MULHER PARÁ ”.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): TUcUrUÍ/Pa
PErÍodo: 21 à 24.06.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 ½ (três e meia)
SErVidor(ES): BrUNa dE caSSia raBElo da SilVa, Mf: 5963056
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 986/2022-saGa
oBJETiVo: Para apoio aos servidores da SEaP.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): TUcUrUÍ/Pa
PErÍodo: 01.06.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor(ES): carloS alBErTo SaldaNHa da SilVa, Mf: 5958193-1
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor(ES): TEN PM KlEBEr do carMo BarBoSa, Mf: 222.504-2a
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 816057
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t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito a PUBLicaÇÃo coNstaNte No diÁrio 
oFiciaL Nº 35.009 de 15/06/2022, rEfErENTE À diariaS 
dE PorTaria Nº 976/2022 - SaGa, QUE GEroU o ProTocolo dE 
PUBlicaÇÃo: 814530.
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa.

Protocolo: 816158
torNar seM eFeito a PUBLicaÇÃo coNstaNte No diÁrio 
oFiciaL Nº 35.007 de 14/06/2022, rEfErENTE À diariaS 
dE PorTaria Nº 952/2022 - SaGa, QUE GEroU o ProTocolo dE 
PUBlicaÇÃo: 813694.
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 816157
terMo de aNULaÇÃo

o Presidente do conselho Estadual de Segurança Pública - coNSEP, no 
uso das atribuições legais, conferidas pela lei nº 7.584/2011, com altera-
ções da lei nº 8906/19, e resolução nº 351/18 de 12/12/2018 (regimen-
to interno do coNSEP), homologado pelo decreto nº 315/19 de 20/09/2019 
(doE nº 33.989 de 23/09/2019), e resolução nº 408/2020, homologada 
pelo decreto nº 1.465 de 12/04/2021;
considerando o dever da administração Pública em zelar pela legalidade 
de seus atos e condutas;
considerando o poder-dever de autotutela que goza a administração Pú-
blica para anular seus próprios atos, quando eivados de vícios, confor-
me Súmula 473 do STf;
considerando a constatação de alteração no Edital de convocação de Elei-
ção para ouvidor(a) do SiEdS, no item que trata das exigências para ins-
crição de candidatos, deixando de observar requisitos previstos na reso-
lução nº 270/2015-coNSEP de 01/06/2015, a qual regula o referido Pro-
cesso Eleitoral;
rESolVE:
aNUlar o EdiTal dE coNVocaÇÃo de 23/05/2022, publ ica-
do no doE nº 34.978 e republicado no doe nº 34.990 de 01/06/2022, em fun-
ção dos motivos acima expostos.
Belém, 20 de junho de 2022
UalaME fialHo MacHado
Presidente do coNSEP
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 815637

.

.

oUtras MatÉrias
.

coNseLHo estadUaL de seGUraNÇa PÚBLica
 editaL de coNVocaÇÃo

o Presidente do conselho Estadual de Segurança Pública - coN-
SEP, no uso de suas atribuições legais, e, considerando o que dis-
põe a lei nº 7.584/2011, alterada pela lei nº 8906/2019, em combina-
ção especial com resolução nº 433/coNSEP, homologada pelo decreto 
nº 2.132, de 20 de janeiro de 2022, que autoriza a abertura de comis-
são Técnica encarregada de coordenar o Processo Eleitoral no âmbi-
to do coNSEP, e pela resolução nº 438/coNSEP/2022, de 03 de março 
de 2022, republicado no doe N° 34.942 de 25 de maio de 2022, § 
2º - a comissão Técnica encarregada de dirigir os trabalhos para Eleição 
do(a) ouvidor(a) do SiEdS, com mandato no primeiro biênio governa-
mental 2023/2024, início previsto para janeiro/2023, na forma do regu-
lamento Processo Eleitoral, disposto no anexo da resolução nº 270/coN-
SEP, de 01/06/2015, homologada pelo decreto nº 1.364, de 01/09/2015, 
terá a seguinte composição: da coMiSSÃo: Presidente - defensor Público 
João Paulo carneiro Gonçalves ledo, defensora Pública Mônica Palheta 
furtado Belém dias - Suplente - defensoria Pública Estadual; Membros: 
advª andré Silva Tocantins - Titular, advª José Braz Mello lima - Suplente 
- ordem dos advogados do Brasil - Seção Pará, adm. inocêncio renato 
Gasparin - Titular - Secretaria de Estado do Trabalho Emprego e renda. 
da coNVocaÇÃo: as Entidades da Sociedade civil, constituídas na forma 
prevista nos arts. 1º e 3º, da lei nº 9.790, de 23/03/1999 e art. 2º, da lei 
nº 13.019, de 31/06/2014, com atuação no Estado do Pará, para se inscre-
verem e participarem do Processo Eleitoral para Escolha do ouvidor(a) do 
Sistema Estadual de Segurança Pública e defesa Social-SiEdS, para o biê-
nio 2023/2024, conforme dispõem as normas previstas no regulamento e 
em conformidade com as disposições previstas no presente Edital de con-
vocação e anexo, sob a coordenação da comissão Técnica; da iNScri-
ÇÃo: 01 a 12 de agosto de 2022, para participarem do presente pro-
cesso, as entidades devem inscreverem-se nesse período, no horário 
de 08 às 14 horas; da ElEiÇÃo do(a) ouvidor(a) do SiEdS, ocorre-
rá no dia 31 de agosto de 2022, com primeira chamada às 09h, antece-
dida da arguição dos(as) candidatos(as), em Sessão Extraordinária e Pú-
blica do conselho Estadual de Segurança Pública, a ser realizada no Ple-
nário Paulo celso Pinheiro Sette câmara do coNSEP, localizado na rua 
arcipreste Manoel Teodoro, nº 305, bairro de Batista campos, nesta cidade 
de Belém/Pa, o(a) as Entidades e os candidato(a) que preencherem os re-
quisitos e obtiver os votos exigíveis e previstos no regulamento, aprovado 
pela resolução nº 270/coNSEP, de 01/06/2015; do MaNdaTo do(a) elei-
to(a) exercerá mandato no biênio 2023/2024. da PoSSE ocorrerá na pri-
meira sessão do colegiado em 2023.
UalaME fialHo MacHado
Presidente do coNSEP
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

editaL de coNVocaÇÃo
 aNeXo

1. das disPosiÇÕes PreLiMiNares
• O presente processo será regido pelo Edital de Convocação e o presente 
anexo, tendo por diretrizo regulamento do Processo Eleitoral para Esco-
lha do ouvidor do SiEdS, aprovado pela resolução nº 270/coNSEP, de 
01/06/2015, homologada pelo decreto nº 1364, de 01/09/2015 (doE nº 
32.963, de 02/09/2015);
• As Entidades da Sociedade Civil não poderão alegar sob hipótese al-
guma, o desconhecimento doregulamento referenciado no item 1, do Edi-
tal de convocação e deste.
2. do croNoGraMa do Processo eLeitoraL
•  01 a 12 de agosto de 2022: Período de inscrição em que a Comissão 
Técnica que alude a resolução nº 388/coNSEP, de 29/05/2020, ho-
m o l o g a d a  p e l o  d e c r e t o  n º  9 1 5  d e  2 1 / 0 7 / 2 0 2 0 ,  p u b l i c a -
do no doE nº 289 de 22/07/2020, encontra-se em condições de rece-
ber documentos obrigatórios e exigíveis nos arts. 3º, 4º e 5º, do regula-
mento do Processo Eleitoral, resolução nº 270/2015-coNSEP, para esco-
lha do ouvidor do SiEdS, com apresentação dos documentos da entida-
de e da pessoa indicada;
2.2. 15 a 17 de agosto de 2022: a comissão Técnica realizará análise da 
documentação recebida das Entidades da Sociedade civil e do indicado, 
e se necessário, solicitará quaisquer complementações, emitindo o deferi-
mento e/ou indeferimento da habilitação do indicado.
• 18 a 23 de agostode 2022: Após a análise documental e publicação do 
resultado, será concedido o prazo de 04 (quatro) dias úteis, para eventual 
interposição de recurso, a ser protocolado no setor competente da SEGUP;
• 24 a 26 de agosto de 2022: A Comissão Técnica no prazo de 03 (três) 
dias processará a análise dosrecursos, proferindo sua decisão, que deverá 
ser comunicada aos interessados por endereçamento eletrônico;
• Os documentos exigíveis para habilitação no pleito eleitoral, deverão ser 
protocolados no setorcompetente da SEGUP, instalada no prédio da SEGUP, 
rua arcipreste Manoel Teodoro nº 305, bairro de Batista campos, em Be-
lém do Pará, nos dias úteis e em horário compreendido das 09:00 horas 
às 14:00 horas, que os encaminhará imediatamente à comissão Técnica;
•AsEntidades da Sociedade Civil participantes do Processo Eleitoral se-
rão informadas pela comissão Técnica, dos resultados relativos ao pro-
cesso de habilitação e da aprovação dos seus candidatos que participa-
rão da arguição Pública,
3. da iNscriÇÃo
3.1 - das eNtidades
as Entidades da Sociedade civil, devem providenciar sua habilitação junto 
a comissão Técnica, dentro do prazo estabelecido no Edital de convoca-
ção, conforme os ditames abaixo, previstos nos arts. 3º e 4º da resolução 
nº 270/2015-coNSEP, homologada pelo decreto nº 1.364 de 01/09/2015 
– doE 32.963, de 02/09/2015;
•Estarregulamente constituída e apresentando cópia do Estatuto em vi-
gor, devidamente registrada em cartório de Títulos e documentos de Pes-
soa Jurídica;
• Apresentar cópiada ata de eleição da diretoria, dentro do período do mandato vi-
gente;
• Apresentar Ata da Reunião que aprovou a indicação do candidato a 
ser inscrito no ProcessoEleitoral para ouvidor do SiEdS, comprovando 
o vínculo do escolhido com a Entidade, e participante de seu quadro so-
cial pelo menos a dois (2) anos;
• Cópia do Cartão de Inscrição da Entidade ou Organização no Cadastro 
Nacional de PessoaJurídica – cNPJ;
•Provar sua regularidade para com as Fazendas Federal (Secretaria da Re-
ceita federal e Procuradoria-Geral da fazenda Nacional), Estadual e Municipal, 
do domicílio ou sede da Entidade, ou outra equivalente, na forma da lei;
• Provar regularidade relativa à Seguridade Social junto ao INSS (Certidão 
Negativa de Débitos -CND) e ao FGTS (Certificado de Regularidade de Si-
tuação – crS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encar-
gos sociais instituídos por
3.2 - dos caNdidatos
São considerados exigências e requisitos para o candidato a ou-
vidor do SiEdS, conforme previsto no art. 5º da resolução nº 
270/2015-coNSEP, homologada pelo decreto nº 1.364, de 01/09/2015 – 
doE 32.963, de 02/09/2015:
• Possuir formação de nível Superior em qualquer área do conhecimento 
(art. 6º, do decreto nº755, de 11/06/2013);
• Ter exercido função ou cargo de gestão em período não inferior a dois (2) 
anos, na Entidade queatualmente estiver vinculado;
• Não ter sofrido Condenação Criminal transitada em julgada;
• Ter nacionalidade Brasileira;
• Estarem pleno exercício dos Direitos Políticos;
• Possuiridade mínima de 35 anos;
• Ser legalmentefiliado a mais de dois (2) anos a Entidade da Socieda-
de civil indicada;
• Não integrar e nem ter sido integrante dos órgãos que compõem o SIEDS, 
ou possuir parentesco até o 3º (terceiro) grau, ascendente, descendente 
ou colateral, com seus atuais membros.
do caNdidaTo a coNSElHEiro(a): cópia da cédula de identida-
de; cópia do cPf; Título Eleitoral com comprovante de votação; Quita-
ção do Serviço Militar (para pessoas do sexo masculino); declaração da 
Entidade que esta vinculado há mais de dois anos; atestados de antece-
dentes criminais; comprovante de residência;
4. da arGUiÇÃo PÚBLica
• A Arguição Pública estabelecida no art. 7º, do Regulamento do Processo 
Eleitoral para escolha doouvidor do SiEdS, resolução nº 270/2015-coN-
SEP, realizar-se-á em Reunião Extraordinária, convocada para essa finali-
dade, programada para o dia 31 de agosto de 2022, devendo ser proces-
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sado o sorteio que definirá a ordem de apresentação dos candidatos no 
Plenário, sem a presença dos demais concorrentes;
• Cada Sessão Extraordinária terá a apresentação dos Candidatos; fican-
do estipulado um limite deaté 03 (três) perguntas, no tempo de até um 
(01) minuto, por conselheiro, para cada candidato, tendo este no máxi-
mo 05 (cinco) minutos para responder cada uma delas;
• A Arguição Pública deve versar sobre temas que envolvam o Controle So-
cial, direitos Humanos,Segurança Pública e defesa Social, missão e ação 
da ouvidoria do SiEdS, cidadania, direitos das minorias e outras matérias 
correlatas;
• Concluída a Arguição Pública dos candidatos indicados, o Plenário do 
colegiado será comunicadodas formalidades do Pleito
5. da eLeiÇÃo
a Eleição do(a) ouvidor(a) do SiEdS, ocorrerá no dia 31 de agos-
to de 2022, com primeira chamada às 09 horas, antecedida da argui-
ção dos(as) candidatos(as), em Sessão Extraordinária e Pública do con-
selho Estadual de Segurança Pública, a ser realizada no Plenário Paulo cel-
so Pinheiro Sette câmara do coNSEP, localizado na rua arcipreste Manoel 
Teodoro, nº 305, bairro de Batista campos, nesta cidade de Belém/Pa;
• Os Candidatos/indicados, após a arguição, disputarão a Eleição para 
ouvidor do SiEdS, sendovencedor aquele que obtiver a maioria absolu-
ta dos votos dos conselheiros do coNSEP, conforme dispõe o art. 8º do 
anexo da resolução nº 270/coNSEP, homologada pelo decreto nº 1.364, 
de 01/09/2015 (doE nº 32.963, de 02/09/2015);
•Casonão seja obtido por qualquer candidato, os votos favorá-
veis da maioria absoluta dos conselheiros, o Presidente do coNSEP auto-
rizará a repetição da votação até o limite de duas (2) rodadas eleitorais e, 
mantendo-se a indefinição do vencedor, suspenderá a sessão, convocando 
nova data para repetição do pleito, em até cinco (05) dias , em uma úni-
ca coleta de votos. E ainda, não havendo novamente a obtenção dos vo-
tos exigíveis por qualquer dos candidatos disputantes, declarará encerra-
do o pleito, decidindo pela edição e publicação do novo Edital de convo-
cação, com nova data de realização do pleito, permanecendo inalteradas 
as demais normas;
• Concluído o Processo Eleitoral, o Presidente do CONSEP proclamará o ven-
cedor eleito ouvidor(a)do SiEdS, sendo proposto sua nomeação a ser en-
viada ao chefe do Poder Executivo
6. MaNdato e Posse
• Omandato do Eleito terá início em 01 de janeiro de 2023;
• A Posse do(a) Eleito(a) ocorrerá na primeira sessão do Colegiado no ano 
de 2023, em reunião do
Gabinete do Presidente do coNSEP, em Belém/Pa, 20 de Junho de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Presidente do coNSEP
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 815640
cLassiFicaÇÃo ProVisÓria da toMada de PreÇos 

Nº 07/2022-FisP
a comissão Permanente de licitações do fundo de investimento de Segu-
rança Pública-fiSP/SEGUP após análise da documentação de Habilitação 
das empresas participantes da Tomada de Preço nº 07/2022-fiSP, cujo 
objeto é a rEforMa da dElEGacia da Policia ciVil dE afUá/Pa, re-
solve tornar público o resultado do referido julgamento, HaBiliTaNdo as 
empresas: B&M coNSTrUTora lTda; EQUaTorial ENGENHaria EirEli, 
PoSiTaNo arQUiTETUra E coNSTrUÇÕES EirEli, em ato continuo e com 
anuência foram abertas as propostas financeiras onde obtivemos a clas-
sificação provisória respectivamente. Em PriMEiro lugar a empresa B&M 
coNSTrUTora lTda, com o valor global de r$783.072,09 (setecentos e 
oitenta e três mil, setenta e dois reais e nove centavos); Em SEGUNdo lu-
gar a empresa PoSiTaNo arQUiTETUra E coNSTrUÇÕES EirEli com o 
valor global de r$ 787.171,14 ( setecentos e oitenta e sete mil, sento e 
setenta e um reais e quartoze centavos. Em TErcEiro lugar a empresa 
EQUaTorial ENGENHaria EirEli com o valor global de r$ 798.997,31 
(setecentos e noventa e oito mil, novecentos e nove e sete reais e trin-
ta e um centavos). E assim sendo, decide a comissão encaminhar todas 
as propostas financeiras desta licitação para análise técnica do Setor de 
Engenharia da Polícia civil do Estado do Pará. Permanecem os autos fran-
queados para vistas aos licitantes interessados, ficando assim notificadas 
as empresas do julgamento acima do que, no prazo legal a contar desta 
publicação, poderão, querendo, apresentar recurso administrativo, corren-
do igual prazo para eventuais contrarrazões.
a comissão
Belém, 20 de Junho de 2022

Protocolo: 815957

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 122/2022 – ccc: NoMEar 
o TEN CEL QOPM RG 29173 RODRIGO TANNER GUIMARÃES, como fiscal do 
contrato administrativo n° 039/2022-ccc/PMPa, celebrado entre a PMPa 
e a Empresa PUriNorTE lTda; cujo objeto é a aquisição de ração equina 
– Belém e castanhal/Pa; NoMEar o MaJ QoPM rG 35512 GilBErTo rEi-
NALDO DE OLIVEIRA, como fiscal interino do Contrato Administrativo Nº 

039/2022; registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/Pa, 20 de Junho 
de 2022;ricardo do NaSciMENTo raMoS – TEN cEl QoPM rG 29213; 
chefe do centro de compras e contratos da PMPa.

Protocolo: 815719
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 123/2022 – ccc: NoMEar 
o MAJ QOPM RG 29207 FABRICIO ROBERTO PINHEIRO SOARES, como fis-
cal do contrato administrativo n° 039/2022-ccc/PMPa, celebrado entre a 
PMPa e a Empresa PUriNorTE lTda; cujo objeto é a aquisição de ração 
equina – Marabá/Pa; NoMEar a 1º TEN QoPM rG 40812 GaBriEllE criS-
TINA DOMINGOS CORDEIRO, como fiscal interina do Contrato Administra-
tivo Nº 039/2022; registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/Pa, 20 de 
Junho de 2022;ricardo do NaSciMENTo raMoS – TEN cEl QoPM rG 
29213; chefe do centro de compras e contratos da PMPa.

Protocolo: 815729

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 665/22/di/dF, contida no doE nº 34.871 do 
dia 21/02/2022; onde Lê-se: Servidores: cB PM diego Junior dos Prazes 
itapiraca; cPf: 004.848.132-77; Valor: r$ 1.266,00. Leia-se: Servidores: 
cB PM diego Junior dos Prazeres itapiraca; cPf: 004.848.132-77; Valor: 
r$ 1.266,00. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra.

Protocolo: 815701
errata da Portaria Nº 308/22/di/dF, contida no doE nº 34.863 do 
dia 11/02/2022; onde Lê-se: Servidores: Sd PM João Pedro Teixeira Neto 
lages; cPf: João Pedro Teixeira Neto lages; Valor: r$1.266,00. Leia-se: 
Servidores: Sd PM João Pedro Teixeira Neto lages; cPf: 113.387.146-
19; Valor: r$ 1.266,00. ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra.

Protocolo: 815956
errata da Portaria Nº 554/22/di/dF, contida no doE nº 34.869 do 
dia 18/02/2022; onde Lê-se: Servidor: cB PM Marcelo Hegom da Paixão; 
cPf:002.475.942-29;Valor:r$ 857,20. Leia-se: cB PM Marcelo Hegom da 
Paixão Trindade; cPf: 002.475.942-29; Valor: r$ 857,20. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.

Protocolo: 816024

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo nº. 068/2021-PMPa; 
EXErcÍcio: 2022; oBJETo: o presente termo aditivo tem como objeto a 
ProrroGaÇÃo da vigência do contrato administrativo nº 068/2021-ccc/
PMPa, outorga de Permissão de Uso de Espaço Público para Exploração co-
mercial de restaurante e lanchonete, localizado no prédio anexo do centro 
de formação e aperfeiçoamento de Praças da Polícia Militar do Pará.. data 
da assinatura: 13/06/2022. Vigência: 12/06/2022 a 11/06/2023. Empre-
sa: fEirÃo da doNa dE caSa lTda EPP;cNPJ: 10.888.680/0003-47, es-
tabelecida na rua Getúlio Vargas , 50, Souza – Belém Pará; ordENador: 
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044.

Protocolo: 816180
3º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo nº. 008/2019-PMPa; 
EXErcÍcio: 2022; oBJETo: o presente termo aditivo tem como objeto a 
ProrroGaÇÃo da vigência do contrato administrativo nº 008/2019-ccc/
PMPa, outorga de Permissão de Uso de Espaço Público para Exploração co-
mercial de restaurante, localizado no prédio anexo do Quartel do comando 
Geral da Polícia Militar do Pará. data da assinatura: 13/06/2022. Vigência: 
07/06/2022 a 06/06/2023. Empresa: forTE MiX coMErcio dE aliMEN-
ToS lTda; cNPJ: 14.674.168/0001-97, estabelecida na rua São Benedito, 
nº 660, Bairro Sacramenta - Belém/Pa; ordENador: JoSÉ dilSoN MElo 
dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044.

Protocolo: 816176

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de editaL
Pregão eletrônico nº 015/2022 – cPL/PMPa. Órgão: PolÍcia Mili-
Tar do Pará. objeto: “credenciamento de pessoas jurídicas para a pres-
tação de serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, odon-
tológica de apoio diagnóstico e terapêutico, aos usuários do fUNSaU e 
seus dependentes.”, conforme quantidades e exigências do Edital e seus 
anexos. data e hora de abertura: 04/07/2022, às 14h00 (horário de Bra-
sília). 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, 20  de junho de 2022. JacQUEliNE da TriNdadE 
SaNTiaGo – MaJ QoPM rG 35498 - PrEGoEiroa

Protocolo: 816234

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo
 o comandante-Geral da Polícia Militar do Pará, no uso de suas atribuições 
legais, considerando os autos do Processo licitatório na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 011/2022 – cPl/PMPa, PaE nº 2022/123690, que tem por 
objeto a aquisição de veículo van tipo furgão adaptado para base móvel, 
visando atender as demandas da Polícia Militar do Pará - PMPa, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, 
e considerando o disposto no art. 5º, inciso iV, da lei Estadual nº 6.474/02 
regulamentado pelo art. 13, inc. V do decreto Estadual nº 534/2020;
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rESolVE:
01 – HoMoloGar a decisão adotada pela Pregoeira, MaJ PM iZaBEl 
criSTiNa cardoSo coSTa MoNTEiro, designada por intermédio da 
PorTaria Nº 005/2022/cPl/PMPa, de 03/03/2022, que adjudicou a 
proposta de preços apresentada pela empresa MaNUPa coMÉrcio 
EXPorTaÇÃo iMPorTaÇÃo dE EQUiPaMENToS E VEÍcUloS adaPTadoS 
lTda, inscrita sob o cNPJ nº 03.093.776/0003-53, pelo melhor lance de r$ 
630.000,00 (seiscentos e trinta mil), negociado ao valor de r$ 400.000,00 
(quatrocentos mil) para o item único do certame.
02 – rEMETEr o processo licitatório ao centro de compras e contratos, a 
fim de que sejam adotadas as medidas administrativas relativas à contra-
tação da empresa vencedora.
Quartel em Belém-Pa, 20 de junho de 2022
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl QoPM
comandante-Geral da PMPa

Protocolo: 816193

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de Portarias de coNcessÃo - PUBLicaÇÃo
Portaria Nº 649/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido – aNToNio Maria 
fEiToSa SoUZa, TEN cEl, Mf: 057556701, do efetivo do (a) 36º BPM: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 500,00; Elemento de despesa: 33.90.30 –aQUiSiÇÃo dE MaTErial 
dE coNSUMo – fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: 
robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 650/2022-dF-sUP FUNdos; Suprido – oSMarlEY 
fUrTado, caP PM, Mf 57199772/2, do efetivo do (a) EMG: 60(sessenta) 
dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 2.000,00; 
Elemento de despesa: 33.90.30 –aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE coNSUMo 
– fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson 
augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Protocolo: 815924

.

.

diÁria
.

Portaria Nº2594/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: anajás-Pa; 
destino: Breves-Pa; Período: 13 a 15/06/2022; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: cB PM francisco Eder 
Pacheco de Souza; cPf: 897.038.632-72; Valor:r$ 633,00. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº2595/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Salvaterra-
Pa; destino: ananindeua-Pa; Período: 31/05 a 02/06/2022; Quantidade de 
diárias: 01 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: cEl PM Josimar 
leão Queiroz; cPf: 440.367.362-72; Valor: r$ 395,64. SGT PM Silvio 
Gomes Barbosa; cPf: 731.040.352-53; Valor: r$ 261,12. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº2596/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Salvaterra-
Pa; destino: Santo antônio do Tauá-Pa; Período: 30/05 a 01/06/2022; 
Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: 
SGT PM reinaldo da Silva Nazaré; cPf: 511.492.732-91; Valor: 
r$ 261,12. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº2597/22/di/dF – objetivo: chamado da Justiça; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Bagre-Pa; 
destino: Gurupá-Pa; Período: 21 a 24/06/2022; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: cB PM Hugo leandro 
loureiro corrêa; cPf: 934.408.712-15; Valor: r$ 759,60. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº2598/22/di/dF – objetivo: chamado da Justiça; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: itaituba-Pa; 
destino: Belém-Pa; Período: 12 a 14/07/2022; Quantidade de diárias: 03 
de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM djair rodrigo cortes 
romero; cPf: 182.817.118-25; Valor: r$ 659,40. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 816144
Portaria Nº2599/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Bragança-Pa; Período: 15/06/2022; Quantidade de diárias: 01 de 
alimentação ; Servidores: cEl PM José dilson Melo de Souza Júnior; cPf: 
426.627.292-87; Valor: r$ 158,26.ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 816109
Portaria Nº2571/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-
Pa; destino: Óbidos-Pa; Período: 03 a 17/05/2022; Quantidade de diárias: 
15 de alimentação e 14 de pousada; Servidores: SGT PM ivan rodrigues 
rocha; cPf: 751.477.852-72; Valor: r$ 3.824,52. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº2572/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: capanema-Pa; Período: 01 a 03/06/2022; Quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: cB PM Herbson fernando 
Santos Silva; cPf: 858.836.972-91; Valor: r$ 506,40. Sd PM Elielson 
corrêa Pereira; cPf: 015.154.022-58; Valor: r$ 506,40. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº2573/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: alenquer-
Pa; destino: ananindeua-Pa; Período: 06 a 10/06/2022; Quantidade de 
diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: caP PM Jair 
Nunes alves; cPf: 842.053.422-68; Valor: r$ 949,52. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº2574/22/di/dF – objetivo: chamado de Jutiça; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: itaituba-Pa; 
destino: rurópolis-Pa; Período: 20 a 22/06/2022; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM Edmilson alves 
da Silva; cPf: 387.941.102-63; Valor: r$ 659,40. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº2575/22/di/dF – objetivo: chamado de Jutiça; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Benevides-Pa; Período: 06 a 08/06/2022; Quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: SGT PM olimar lima de 
Souza; cPf: 151.611.372-15; Valor: r$ 261,12. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº2576/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Medicilândia-
Pa; destino: rurópolis-Pa; Período: 07 a 09/06/2022; Quantidade de 
diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM roberto 
lages dos Santos; cPf: 323.653.142-87; Valor: r$ 659,40. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº2577/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: capanema-Pa; Período: 01 a 03/06/2022; Quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: Sd PM Wendell alison felix 
de Souza; cPf: 017.559.702-26; Valor: r$ 506,40. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº2578/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: altamira-
Pa; destino: Senador José Porfírio-Pa; Período: 03 a 05/06/2022; 
Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: 
SGT PM alex da rocha Pereira; cPf: 816.675.742-72; Valor: r$ 527,52. 
SGT PM rubens chaves de Góes; cPf: 748.219.112-72; Valor: r$ 527,52. 
cB PM Elissandro Vieira de lima; cPf: 917.774.702-00; Valor: r$ 506,40. 
cB PM carlos dias da Silva; cPf: 006.529.742-36; Valor: r$ 506,40.
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº2579/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: abaetetuba-
Pa; destino: Baião-Pa; Período: 27/05 a 02/06/2022; Quantidade de 
diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM João luís 
Sousa ferreira; cPf: 380.276.742-04; Valor: r$ 1.055,04. cB PM robson 
farias de Sousa; cPf: 000.130.872-66; Valor: r$ 1.012,80. cB PM alan 
ribeiro dias; cPf: 846.736.482-34; Valor: r$ 1.012,80. cB PM Wilson 
costa rodrigues; cPf: 001.891.422-51; Valor: r$ 1.012,80.ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº2580/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: abaetetuba-
Pa; destino: Mocajuba-Pa; Período: 27/05 a 01/06/2022; Quantidade de 
diárias: 04 de alimentação; Servidores: SGT PM Girlanda carvalho Nunes; 
cPf: 726.421.652-72; Valor: r$ 527,52. cB PM fabio cardoso Pereira; 
cPf: 770.527.302-00; Valor: r$ 506,40. cB PM Jonas de Melo Vidal ; 
cPf: 924.702.892-20; Valor: r$ 506,40. Sd PM carlos alfredo Pantoja 
lopes; cPf: 005.710.982-66; Valor: r$ 506,40.ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº2581/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: capanema-Pa; Período: 02/06/2022; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação; Servidores: Sd PM Erick Heliaquim cavalcanti de 
albuquerque; cPf: 098.762.134-31; Valor: r$ 126,60. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº2582/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Soure-Pa; 
destino: Belém-Pa; Período: 03 e 04/06/2022; Quantidade de diárias: 01 
de alimentação e 01 de pousada; Servidores: SGT PM Mauro Maria dias 
Silva; cPf: 455.479.122-04; Valor: r$ 263,76. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº2583/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: São 
félix do Xingu-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 08 a 13/06/2022; 
Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: 
TEN cEl PM antonio Maria feitosa Souza; cPf: 396.297.402-49; Valor: 
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r$ 1.582,60. cB PM Thiago fernandes carneiro Silva; cPf: 105.922.477-
16; Valor: r$ 1.266,00. cB PM Bruno lima de Nazaré; cPf: 766.692.112-87; 
Valor: r$ 1.266,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº2584/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Melgaço-Pa; Período: 13 a 16/06/2022; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: cB PM rafael farias do 
carmo; cPf: 915.910.902-53; Valor: r$ 633,00. Sd PM Wendell da costa 
Bitencourt; cPf: 016.338.962-42; Valor: r$ 633,00. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº2585/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Salvaterra-
Pa; destino: Santo antônio do Tauá-Pa; Período: 13 a 15/06/2022; 
Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: 
SGT PM reinaldo da Silva Nazaré; cPf: 511.492.732-91; Valor: r$ 261,12. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº2586/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: altamira-
Pa; destino: Uruará-Pa; Período: 21 e 22/06/2022; Quantidade de diárias: 
01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: SGT PM Marcelo dutervil 
Nascimento Santos; cPf: 747.971.072-00; Valor: r$ 263,76. cB PM 
Bernardino Manoel da costa Junior; cPf: 995.827.402-72; Valor: r$ 253,20. 
cB PM cledson de Souza Silva; cPf: 840.783.162-04; Valor: r$ 253,20. 
Sd PM lucas Batista Baldoino; cPf: 014.378.082-47; Valor: r$ 253,20. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº2587/22/di/dF – Objetivo: I Curso De Identificador 
Policial Militar; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Santarém-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 12/06 a 12/07/2022; 
Quantidade de diárias: 30 de alimentação e 30 de pousada; Servidores: 
cB PM Thatielen dos Santos costa; cPf: 010.644.712-26; Valor: 
r$ 7.596,00. Sd PM Wislley oliveira franca da Silva; cPf: 012.457.902-
77; Valor: r$ 7.596,00.ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria N°2588/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMENTo 
lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
altamira-Pa; Período: 27/05 a 01/06/2022; Quantidade de diárias: 05 
de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM deoclecio da Silva 
costa; cPf: 492.131.052-15; Valor: r$ 1.318,80. Sd PM Thiago Machado 
de carvalho; cPf: 990.754.662-34; Valor: r$ 1.266,00.ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº2589/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: capanema-Pa; Período: 20 a 25/06/2022; Quantidade de 
diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: TEN PM Priscilla 
de carvalho costa; cPf: 015.616.642-94; Valor: r$ 1.411,10. SGT PM 
andré luís Monte da costa; cPf: 767.983.212-91; Valor: r$ 1.318,80. 
Sd PM renê Silva de Melo; cPf: 004.162.062-39; Valor: r$ 1.266,00. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº2590/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: abaetetuba-Pa; Período: 13 a 18/06/2022; Quantidade de diárias: 
05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Edson Jhonson 
fontes de almeida; cPf: 397.164.812-68; Valor: r$ 1.318,80. cB PM rui 
Wellington da Paixao amoras; cPf: 746.222.772-04; Valor: r$ 1.266,00. 
Sd PM ramon Sodré de oliveira; cPf: 022.992.902-81; Valor: r$ 1.266,00. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº2591/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: capanema-Pa; Período: 26 a 29/05/2022; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: TEN PM Priscilla de 
carvalho costa; cPf: 015.616.642-94; Valor: r$ 846,66. SGT PM andré 
luís Monte da costa; cPf: 767.983.212-91; Valor: r$ 791,28. Sd PM renê 
Silva de Melo; cPf: 004.162.062-39; Valor: r$ 759,60. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº2592/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Breves-Pa; Período: 20/06 a 06/07/2022; Quantidade de diárias: 
15 de alimentação e 16 de pousada; Servidores: SGT PM charles Jonnathan 
de Souza azevedo; cPf: 719.125.682-68; Valor: r$ 4.088,28. cB PM 
Wendell rodrigues Barros; cPf: 806.685.422-68; Valor: r$ 3.924,60. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº2593/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: igarapé-Miri-Pa; Período: 10 a 19/06/2022; Quantidade de diárias: 
10 de alimentação e 09 de pousada; Servidores: SGT PM Elias cardoso 
Soares; cPf: 425.570.032-04; Valor: r$ 2.505,72. SGT PM lourival Neves 
cereja Junior; cPf: 379.280.152-34; Valor: r$ 2.505,72. SGT PM Marcelo 
Satiago Santana; cPf: 671.140.162-04; Valor: r$ 2.505,72. SGT PM 
clebson Gonçalves da Silva; cPf: 708.245.762-68; Valor: r$ 2.505,72. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; 
Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 815963

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito a PUBLicaÇÃo coNstaNte No diÁrio 
oFiciaL Nº 35.009 de 15/06/2022, rEfErENTE a diária, PorTaria 
Nº 539/22-df, QUE GEroU o ProTocolo dE PUBlicaÇÃo: 814426.

Protocolo: 815699

.

.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N°082/2022-GaB diretor/sUP. FUNdos.
o diretor do fundo de assistência Social da PMPa, no exercício de suas 
atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1° autorizar a servidora JUliaNa coNcEiÇÃo fEio caBral, cB PM 
rG 37594, cPf 008.056.122-54, Mf 572322681, representante do faS-
PM - SoUrE/Pa, a utilizar o adiantamento no valor total de r$ 4.000,00 
(Quatro Mil reais), para despesa de caráter eventual, na funcional progra-
mática: 08.303.1502.8277.0000; sendo r$ 4.000,00 (Quatro Mil reais) na 
339030 (Mat. consumo).
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para a aplicação e 15 
(quinze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem 
Bancária.
Belém-Pa, 20 de Junho de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
raUl ZÊNio GENTil SilVa – cEl QoPM
diretor do fundo de assistência Social da PMPa

Protocolo: 815642

.

.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 048/cedec de 20 de JUNHo de 2022.
coordENador adJUNTo ESTadUal dE dEfESa ciVil, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o decreto Estadual de nº 2.539, de 20 de 
maio de 1994, PorTaria Nº 516 de 15 de dezembro de 2021, publicado 
em Boletim Geral nº 241 de 30 de dezembro de 2021 e PorTaria N° 015 
de 10 de janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado, 
n° 34.827 de 12 de janeiro de 2022;
CONSIDERANDO o Decreto nº 2.358, publicado no Diário Oficial do Estado 
nº 34.973 de 18 de maio de 2022, que altera o decreto nº 2.117 de 13 de 
janeiro de 2022, sobre a concessão de Benefício Eventual às famílias em 
vulnerabilidade social decorrente de calamidade Pública e/ou Situação de 
Emergência, ocasionadas por fortes chuvas que causaram deslizamentos, 
inundações, enxurradas e alagamentos, ocorridos no primeiro quadrimes-
tre de 2022 no Estado do Pará;
rESolVE:
art. 1º – conceder o Benefício Eventual do ProGraMa rEcoMEÇar/ Por-
To dE MoZ, em parcela única no valor r$ 1.212,00, (UM Mil, dUZENToS 
E doZE rEaiS), por família que foram cadastradas pela coordenadoria 
Estadual de Defesa Civil, conforme relação nominal de beneficiários en-
caminhados pela divisão de apoio comunitário. Perfazendo o valor total 
de r$ 606.000,00 (SEiScENToS E SEiS Mil rEaiS) para as 500 famílias 
cadastradas.

ord NoMe cPF VaLor
1 aBiNEia loPES PalHETa 552.955.092-49 r$1.212,00
2 adaiaS froES dE liMa 004.401.962-99 r$1.212,00
3 adaMor TEllES raBEllo 354.859.732-72 r$1.212,00
4 adaNil froES dE liMa 010.412.992-14 r$1.212,00
5 adEliNa GoNcalVES da SilVa 915.825.042-53 r$1.212,00
6 adEMildo dE MaToS BarBoSa 354.868.992-20 r$1.212,00
7 adEMilSoN TElES caMarao 047.279.462-03 r$1.212,00
8 adErNEi SilVa BraGa 047.630.012-64 r$1.212,00
9 adilSoN PalHETa PirES 168.043.762-34 r$1.212,00
10 adiVaNil doS SaNToS liMa 469.920.732-49 r$1.212,00
11 adMirES alMEida da SilVa 018.001.032-80 r$1.212,00
12 adriaNa da SilVa coNcEicao 060.351.822-24 r$1.212,00
13 adriaNa dE MaToS SilVa 052.204.972-94 r$1.212,00
14 adriaNa fErrEira SoarES 911.594.822-68 r$1.212,00

15 adriaNo da SilVa aMaral 074.274.002-16 r$1.212,00
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16 adriaNo GoMES dE SoUZa 990.762.922-72 r$1.212,00
17 adriElE SaNcHES aNdradE 064.589.222-05 r$1.212,00
18 aGENor PalHETa alVES 022.843.142-52 r$1.212,00
19 aGUSTiNHo filHo alMEida aNdradE 990.788.802-87 r$1.212,00
20 aila liMa BarBoSa 047.016.692-45 r$1.212,00
21 ailToN da GaMa GUErra 587.357.042-68 r$1.212,00
22 alBErdoN coSTa diaS 048.589.372-08 r$1.212,00
23 alBErTo dE SoUZa BarroSo 084.446.182-25 r$1.212,00
24 alciaNE BraZao dE aBrEU 071.470.142-43 r$1.212,00
25 alciclEia MENdES da coSTa 029.475.302-84 r$1.212,00
26 alcilEi do carMo rEiS 020.517.162-18 r$1.212,00
27 alcioNE caNario SaNcHES 756.684.752-04 r$1.212,00
28 alcioNE dE frEiTaS BaSToS 030.662.612-80 r$1.212,00
29 aldalicE SilVa coSTa 039.697.652-26 r$1.212,00
30 aldElicE da SilVa BarBoSa 032.514.242-46 r$1.212,00
31 aldENiZE ViaNa doS SaNToS 050.400.332-14 r$1.212,00
32 aldENora da SilVa E SilVa 015.232.512-39 r$1.212,00
33 aldENora ViEira GoMES 036.857.792-90 r$1.212,00
34 aldilEia Gil araGao 705.294.532-07 r$1.212,00
35 alENilSoN MorEira alVarEZ 960.706.332-53 r$1.212,00
36 alESaNdra BEaTriZ coSTa dE alMEida 618.448.022-72 r$1.212,00
37 alESSaNdra cUNHa dE SoUZa 061.585.712-45 r$1.212,00
38 alESSaNdra doS SaNToS MorEira 037.613.842-46 r$1.212,00
39 alESSaNdra loPES rocHa 813.870.082-34 r$1.212,00
40 alEX PErEira doS SaNToS 023.863.612-76 r$1.212,00
41 alEXaNdrE fErrEira SaNcHES 627.755.962-15 r$1.212,00
42 aliMilSoN MorEira alVarEZ 910.051.082-34 r$1.212,00
43 alrENir coSTa cUTriM 026.323.282-41 r$1.212,00
44 alTiMoS NaSciMENTo BaSToS 804.390.632-72 r$1.212,00
45 aMElia doS SaNToS aZEVEdo 009.462.262-02 r$1.212,00
46 aNa caroliNE XiPaia dE carValHo 065.569.802-77 r$1.212,00
47 aNa clEi raBElo loPES 971.054.652-04 r$1.212,00
48 aNa criSTiNa GoMES PErEira 825.886.512-91 r$1.212,00
49 aNa dilcE dUarTE da SilVa 009.367.372-80 r$1.212,00
50 aNa lUcia NoGUEira XaViEr 040.597.132-01 r$1.212,00
51 aNa Maria diaS GoNZaGa 786.795.832-00 r$1.212,00
52 aNa PaUla BarBoSa do aMaral 064.439.832-97 r$1.212,00
53 aNa PaUla liMa da VEiGa 971.064.102-68 r$1.212,00
54 aNalicE dUarTE da SilVa 888.267.752-49 r$1.212,00
55 aNaSTacia PErNa dE BriTo 059.914.482-30 r$1.212,00
56 aNdErlEia ViaNa dE frEiTaS 029.305.592-09 r$1.212,00
57 aNdErSoN aMaral da foNSEca 019.616.362-55 r$1.212,00
58 aNdrEia BarBoSa BENaioN 028.236.772-16 r$1.212,00
59 aNdrEiSSE caMPElo SoUSa 017.567.972-00 r$1.212,00
60 aNdrEY roGErio SaNToS daS cHaGaS 991.590.312-04 r$1.212,00
61 aNdrEZa doS SaNToS da SilVa 028.262.772-35 r$1.212,00
62 aNdrYa JaYNE SaNToS E SaNToS 701.020.432-21 r$1.212,00
63 aNGEla dE PaUla oliVEira aNdradE 912.567.202-91 r$1.212,00
64 aNGEliTa araGao PiNHEiro 971.071.072-91 r$1.212,00
65 aNToNio BarBoSa SoarES 676.142.302-30 r$1.212,00
66 aNToNio fErrEira do aMaral 723.090.752-72 r$1.212,00
67 ariaNE fErrEira lEarTE 547.981.162-20 r$1.212,00
68 arlaN PalHETa da SilVa 004.467.252-77 r$1.212,00
69 arlEci BarBoSa PEiXoTo 971.051.712-00 r$1.212,00
70 arliNdo PUrEZa dE SoUZa 010.988.792-10 r$1.212,00
71 aUcilio coSTa do aMaral JÚNior 009.500.082-81 r$1.212,00
72 aUriaNE aZEVEdo do aMaral 926.263.002-68 r$1.212,00
73 aUrora BriTo doS SaNToS filHa 020.234.272-74 r$1.212,00
74 BEaTriZ TaVarES MENdES 051.046.792-09 r$1.212,00
75 BEliEl PoSTilHE fErrEira 019.062.362-40 r$1.212,00
76 BENEdiTa BarBoSa da SilVa 754.501.192-91 r$1.212,00
77 BENEdiTa BarBoSa do aMaral 929.946.102-30 r$1.212,00
78 BENEdiTa BarBoSa SoarES 722.934.202-30 r$1.212,00
79 BENEdiTa cardoSo doS SaNToS 872.906.262-49 r$1.212,00

80 BENEdiTa corrEa rodriGUES 803.211.192-15 r$1.212,00

81 BENEdiTa da SilVa SoUZa 015.494.902-73 r$1.212,00
82 BENEdiTa diaS Para 547.964.822-53 r$1.212,00

83 BENEdiTa fErrEira da SilVa 227.292.242-20 r$1.212,00

84 BENEdiTa fErrEira filHa 673.827.702-49 r$1.212,00

85 BENEdiTa GoMES da crUZ 565.691.572-72 r$1.212,00
86 BENEdiTa JESSica aGUiar corrEa 012.962.862-07 r$1.212,00
87 BENEdiTa lacErda GoNcalVES 725.962.282-20 r$1.212,00
88 BENEdiTa lUcidEia PiNa PalHETa 016.712.572-94 r$1.212,00
89 BENEdiTa Maria MoraES alVES 818.078.302-25 r$1.212,00
90 BENEdiTa MorEira dE MaToS 460.032.742-04 r$1.212,00
91 BENEdiTa PErEira da SilVa 884.980.502-00 r$1.212,00
92 BENEdiTa PiMENTEl raBElo 701.457.492-23 r$1.212,00
93 BENEdiTo alMEida dUTra 810.550.212-72 r$1.212,00
94 BENEdiTo aMaral do aMaral 709.210.612-50 r$1.212,00
95 BENEdiTo BarBoSa rodriGUES 007.443.202-83 r$1.212,00
96 BENEdiTo BarBoSa SoarES 957.838.492-00 r$1.212,00
97 BENEdiTo BriTo Garcia doS SaNToS 964.691.102-15 r$1.212,00
98 BENEdiTo corrEia BarBoSa 025.223.072-82 r$1.212,00
99 BENEdiTo do Socorro ToScaNo dE oliVEira 469.902.082-87 r$1.212,00
100 BENEdiTo dUarTE dE SoUSa 993.960.092-53 r$1.212,00
101 BENEdiTo dUarTE do NaSciMENTo 002.106.822-48 r$1.212,00
102 BENEdiTo Gil ViaNa 460.008.102-10 r$1.212,00
103 BErlaNdia MalaQUiaS doS SaNToS 701.017.942-58 r$1.212,00
104 BErNadETE fErrEira BarroSo 769.656.432-34 r$1.212,00
105 BiaNca PErEira NaHUM 061.192.722-59 r$1.212,00
106 BiSMarQUE BriTo MUNiZ 061.686.622-43 r$1.212,00
107 BrUNa aBrEU dE SoUSa 031.739.212-32 r$1.212,00
108 BrUNo doS SaNToS fUrTado 701.482.612-30 r$1.212,00
109 carla coNcEicao dE SoUSa 646.961.702-68 r$1.212,00
110 carla liMa doS SaNToS 047.689.372-09 r$1.212,00
111 carloS alBErTo rodriGUES dE SoUSa 881.883.962-49 r$1.212,00
112 carloS da SilVa SaNToS 528.682.732-20 r$1.212,00
113 caSSiaNE doS SaNToS PErEira 075.792.002-01 r$1.212,00
114 cEliaNa BarBoSa do NaSciMENTo 048.979.912-42 r$1.212,00
115 cHEila BarBoSa dUTra 022.726.672-28 r$1.212,00
116 cHirli BarBoSa dUTra 016.868.552-30 r$1.212,00
117 cildiaNE dE MaToS da SilVa 701.583.972-58 r$1.212,00
118 cirliaNE ViaNa doS SaNToS 921.795.682-15 r$1.212,00
119 claUdENira SaNTaNa PiNHEiro BarBoSa 010.441.732-38 r$1.212,00
120 clEaNi dE liMa loBaTo 035.051.372-43 r$1.212,00
121 clEdiToN ViEira GoMES 004.031.432-41 r$1.212,00
122 clEici dE liMa loBaTo 045.820.232-07 r$1.212,00
123 clEidE carValHo roMaNo 957.839.032-72 r$1.212,00
124 clEidiaNE SoarES da foNSEca 001.020.052-57 r$1.212,00
125 clEidiNEUSa alVES rodriGUES 025.143.442-71 r$1.212,00
126 clEMilSoN caETaNo da coNcEicao 009.864.732-60 r$1.212,00
127 clEUdE Garcia da SilVa 004.007.842-62 r$1.212,00
128 crEUZa aNdradE 726.274.092-04 r$1.212,00
129 criSTaNi SoarES fErNaNdES 034.598.392-01 r$1.212,00
130 criSTiVaNE MaToS da SilVa 049.880.562-01 r$1.212,00
131 daiaNa aZEVEdo MiraNda 547.960.672-72 r$1.212,00
132 daiaNE fUZiEl MUTErlE 031.105.502-88 r$1.212,00
133 dalcilENE doS SaNToS MENdoNÇa 049.108.492-70 r$1.212,00
134 dalcirENE alVES cHaVES 875.566.502-00 r$1.212,00
135 dalZira dE SoUZa GUErra 042.889.442-95 r$1.212,00
136 daNiEla BarBoSa doS SaNToS 551.229.902-63 r$1.212,00
137 dENilZE SErra BaTiSTa 067.547.022-65 r$1.212,00
138 dEUSariNa PaUliNa dE SoUZa 997.871.052-34 r$1.212,00
139 dEUZiENE araGao NaSciMENTo 000.740.152-30 r$1.212,00
140 dEVaNira fErrEira MENdES 764.614.912-87 r$1.212,00
141 dEYSE BriTo doS SaNToS 873.260.602-82 r$1.212,00
142 dEZildE alVES coNcEicao 007.489.172-33 r$1.212,00
143 diaNa BarBoSa PiNHEiro 024.508.942-09 r$1.212,00
144 diaNa do NaSciMENTo GoMES 978.843.672-20 r$1.212,00
145 diaNa ViaNa doS SaNToS 086.193.882-82 r$1.212,00
146 diElMa corrEa BarroS 961.628.482-72 r$1.212,00
147 diEMiSoN ViEira GoUlarT 047.269.672-66 r$1.212,00
148 diENE ViaNa doS SaNToS 056.159.402-39 r$1.212,00
149 dilcEVaNi ToScaNo dE oliVEira 869.247.532-72 r$1.212,00
150 dilcilENE dE JESUS doS SaNToS 034.639.612-37 r$1.212,00

151 dilcilENE ToScaNo dE oliVEira 030.752.432-99 r$1.212,00

152 diNair SoarES PirES 987.217.632-91 r$1.212,00

153 diNalVa ViEira do PorTo 758.607.242-68 r$1.212,00
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154 diNETE flEXa PirES 035.667.682-00 r$1.212,00
155 diVaNildo dUarTE PiMENTEl 052.994.002-76 r$1.212,00
156 doMiNGaS MoNTEiro dE frEiTaS 623.241.362-87 r$1.212,00
157 doriaNE crUZ dUarTE 017.567.942-86 r$1.212,00
158 EdiaNE PiNHEiro BarBoSa 921.601.402-44 r$1.212,00
159 EdicarloS rodriGUES MorEira 046.978.012-61 r$1.212,00
160 EdiNEi PiNHEiro BarBoSa 019.388.282-59 r$1.212,00
161 EdiNHo BEZErra dE SoUSa 554.441.722-91 r$1.212,00
162 EdiValda BarroSo doS SaNToS 019.922.252-57 r$1.212,00
163 EdiVaNE doS SaNToS fErNaNdES 007.127.502-90 r$1.212,00
164 EdNa Maria PalHETa alVES 745.211.282-20 r$1.212,00
165 ElaNY SilVa dE oliVEira 068.390.632-16 r$1.212,00
166 ElciaNE doS SaNToS PaiVa 011.683.102-29 r$1.212,00
167 ElcilEia liMa da SilVa 980.389.152-91 r$1.212,00
168 ElcilENE alVES BarroS 547.915.102-91 r$1.212,00
169 ElEN lUcia oliVEira do NaSciMENTo 048.430.182-95 r$1.212,00
170 ElENa alVES dE liMa 816.210.352-04 r$1.212,00
171 EliaNa dE oliVEira corrEa 753.400.382-20 r$1.212,00
172 EliEl BarroS BENaTar 000.622.422-96 r$1.212,00
173 EliElMa fErro E fErro 995.593.152-34 r$1.212,00
174 EliENE ViaNa PErEira 904.361.302-97 r$1.212,00
175 EliVaN Baia MoNTEiro 036.444.832-64 r$1.212,00
176 EliVaNE fUrTado PalHETa 955.888.922-91 r$1.212,00
177 EliVElToN BENTES GoMES 547.986.202-20 r$1.212,00
178 EliZaNGEla do carMo coSTa 820.664.932-87 r$1.212,00
179 ElToN aMaral liMa 861.669.722-53 r$1.212,00
180 ElZiENE MaToS da Graca 006.107.412-84 r$1.212,00
181 ElZo GoMES do NaSciMENTo 003.445.852-20 r$1.212,00
182 Erica Gil araGao 068.942.972-07 r$1.212,00
183 EriKa ViaNa doS SaNToS 086.193.392-30 r$1.212,00
184 ErlaNE ViaNa alMEida 030.224.892-77 r$1.212,00
185 EZEQUiEl dE SoUZa alMEida 931.143.032-34 r$1.212,00
186 faBiaNa BriTo dE SoUZa 047.075.542-37 r$1.212,00
187 faBricia fErrEira lacErda 004.028.672-03 r$1.212,00
188 fErMiaNa GoNcalVES ViaNa 005.314.122-96 r$1.212,00
189 floriSSaNToS MUNiZ dE SoUSa 587.237.572-72 r$1.212,00
190 fraNciaNE SaBoia dUarTE 021.246.432-90 r$1.212,00
191 fraNcilENE dE SoUZa PErEira 034.872.142-02 r$1.212,00
192 fraNciMEirE fErrEira doS SaNToS 705.033.582-74 r$1.212,00
193 fraNciNalda MoNTEiro dUarTE 701.019.992-24 r$1.212,00
194 fraNciNilda SoarES MorEira 003.093.502-47 r$1.212,00
195 fraNciSca HElENa doS SaNToS diaS 027.967.842-82 r$1.212,00
196 fraNciSca PErEira aYrES 787.410.682-20 r$1.212,00
197 fraNciSco GoMES dE oliVEira 597.793.142-53 r$1.212,00
198 fraNciSco PErEira dE JESUS 625.926.452-68 r$1.212,00
199 GaBriEl ViEira MoNTEiro 007.540.062-63 r$1.212,00
200 GaBriEli PErEira BarBoSa 046.336.222-50 r$1.212,00
201 GEaNE doS SaNToS fErNaNdES 549.134.972-00 r$1.212,00
202 GEila SoUTo raMoS 037.879.472-80 r$1.212,00
203 GEiSiaNE BarBoSa PiMENTEl 032.380.612-08 r$1.212,00
204 GEiSSE BriTo MUNiZ 043.508.322-89 r$1.212,00
205 GENiSoN alVarEZ acioli 084.968.162-65 r$1.212,00
206 GEralda dE BriTo BENTES 761.903.582-68 r$1.212,00
207 GEraldo riBEiro NUNES 731.393.782-20 r$1.212,00
208 GErSiaNE ViaNa PiNHEiro 930.961.862-00 r$1.212,00
209 GErSoN doS SaNToS fUrTado 002.601.882-98 r$1.212,00
210 GiElZoN PUrEZa doS SaNToS 035.871.542-36 r$1.212,00
211 GilMara BarBoSa E BarBoSa 547.944.632-00 r$1.212,00
212 GirlENE lacErda dE SoUZa 543.421.392-00 r$1.212,00
213 GlEYca BriTo MUNiZ 030.998.752-01 r$1.212,00
214 Gloria MENEZES doS SaNToS aZEVEdo 637.336.682-00 r$1.212,00
215 GraÇa NoGUEira da SilVa 739.457.062-20 r$1.212,00
216 GracEliNda da SilVa fErrEira 574.342.472-15 r$1.212,00
217 GraciaNE da SilVa ValdiViNo 009.970.742-05 r$1.212,00
218 GraciaNE loPES NUNES 025.917.492-05 r$1.212,00
219 GracilENi acioli NUNES 045.745.462-80 r$1.212,00

220 GraciNildo PiNHEiro fariaS 025.944.402-21 r$1.212,00

221 HEliaNE PErNa da GaMa 015.944.572-80 r$1.212,00

222 HErMES EliaS da SilVa filHo 305.364.483-53 r$1.212,00

223 HilTErlEY aGUiar VilEla 459.945.102-97 r$1.212,00
224 HollYfild cardoSo rola 019.580.072-93 r$1.212,00
225 idacarME caSTro dE liMa 767.613.472-20 r$1.212,00
226 idailMa froES dE liMa 010.732.452-09 r$1.212,00
227 ioNES MoUra PalHETa doS SaNToS 981.462.112-91 r$1.212,00
228 iraci dE SoUZa da SilVa 964.551.362-68 r$1.212,00
229 iraci liMa da VEiGa 945.298.682-49 r$1.212,00
230 iradi GUalBErTo dE liMa 367.069.222-34 r$1.212,00
231 iraNilda do carMo coSTa 020.571.852-30 r$1.212,00
232 iVailToN SaNcHES do NaSciMENTo 827.560.822-87 r$1.212,00
233 iVaNEidE da SilVa aNdradE 009.701.502-45 r$1.212,00
234 iVaNilcE da SilVa fErNaNdES 016.108.912-79 r$1.212,00
235 iVaNilcE GoNcalVES araGao 720.790.612-91 r$1.212,00
236 iVaNilda do Socorro coSTa do carMo 864.505.902-97 r$1.212,00
237 iVaNildE PalHETa da GaMa 945.282.922-20 r$1.212,00
238 iVaNildo dE alMEida da SilVa 325.307.062-04 r$1.212,00
239 iZaNEidE SaNcHES do NaSciMENTo 000.014.622-61 r$1.212,00
240 iZoMar SaNcHES ViEira 027.161.612-16 r$1.212,00
241 JaciEllE da SilVa ValdiViNo 047.568.672-19 r$1.212,00
242 JacilENE foNSEca dE oliVEira 014.246.472-40 r$1.212,00
243 JadiElSoN SoarES doS SaNToS 961.574.882-04 r$1.212,00
244 Jair PErNa dE liMa 057.983.872-24 r$1.212,00
245 JaMilE MoNTEiro do NaSciMENTo 055.338.972-67 r$1.212,00
246 JaMillE liMa dE liMa 040.544.302-10 r$1.212,00
247 JaNira do NaSciMENTo Garcia 354.867.322-87 r$1.212,00
248 JaSSirENE NUNES da SilVa 026.848.842-85 r$1.212,00
249 JESiaNE dUarTE da SilVa 081.118.512-51 r$1.212,00
250 JESSica alMEida PalHETa 024.991.442-54 r$1.212,00
251 JESSica PaiXao da SilVa 553.020.922-04 r$1.212,00
252 JESSiNa PaiXao da SilVa 701.064.052-17 r$1.212,00
253 JoaNETE PErEira MorEira 046.361.492-54 r$1.212,00
254 Joao PaUlo dUarTE SoUTo 072.209.602-04 r$1.212,00
255 JociMar dE SoUZa MarQUES 877.508.562-34 r$1.212,00
256 JoEl rocHa BarBoSa 041.769.422-90 r$1.212,00
257 JoElSoN PErEira MorEira 013.990.912-55 r$1.212,00
258 JoicilENE PErEira MorEira 996.020.402-20 r$1.212,00
259 JoNaTa do NaSciMENTo coNcEicao 826.661.562-49 r$1.212,00
260 JorlaNNi rodriGUES doS SaNToS 075.364.922-51 r$1.212,00
261 JoSE aNildo GoNcalVES Garcia da coSTa 536.001.502-00 r$1.212,00
262 JoSE doS SaNToS 617.699.242-72 r$1.212,00
263 JoSE dUarTE dE SoUZa 586.696.712-04 r$1.212,00
264 JoSE MarTiNS NoGUEira 260.515.402-53 r$1.212,00
265 JoSENilda alVES dE liMa 000.209.112-70 r$1.212,00
266 JoSiaNE coSTa corrEa 042.368.942-89 r$1.212,00
267 JoSiaNE doS SaNToS oliVEira 058.760.462-05 r$1.212,00
268 JoSiaNE fErrEira ToScaNo 006.741.042-18 r$1.212,00
269 JoSiaNE SoUZa MEdEiroS 554.517.052-91 r$1.212,00
270 JoSiElE fErrEira MorEira 043.687.192-04 r$1.212,00
271 JoSiElSoN araGao dUarTE 003.788.302-01 r$1.212,00
272 JoSiENE corrEa PirES 547.991.042-68 r$1.212,00
273 JUliaNa fErrEira SoUTo 074.597.872-05 r$1.212,00
274 KaMila dUarTE doS SaNToS 047.684.782-63 r$1.212,00
275 KaTiaNE BraGa fUrTado 075.805.062-38 r$1.212,00
276 KElliaNa lacErda GoNcalVES 046.290.842-90 r$1.212,00
277 KElPE PErEira da SilVa 004.225.492-23 r$1.212,00
278 KEZia doS SaNToS fUrTado 047.901.432-95 r$1.212,00
279 laiaNi ViaNa PErNa 706.254.212-13 r$1.212,00
280 lariSSa alVES PaiXao 038.998.232-65 r$1.212,00
281 lEila dE MaToS MorEira 009.110.792-03 r$1.212,00
282 lENildE PErEira lacErda 971.048.762-00 r$1.212,00
283 lENildo MiraNda riBEiro 548.110.662-00 r$1.212,00
284 lEodicElia BriTo dUarTE 703.288.262-51 r$1.212,00
285 liliaNa PErEira da coSTa 019.338.142-76 r$1.212,00
286 liliETE da coSTa SErra lacErda 979.852.012-20 r$1.212,00
287 liVia JESUS dE JESUS 070.826.992-39 r$1.212,00
288 loliTa fErrEira da SilVa 354.830.672-15 r$1.212,00

289 lUaNa araGao E araGao 034.706.902-94 r$1.212,00

290 lUaNa GoMES SoUTo 022.349.592-17 r$1.212,00

291 lUcENilda BriTo ViaNa 999.952.202-53 r$1.212,00
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292 lUcENildo caETaNo TEiXEira 749.026.952-00 r$1.212,00
293 lUciara NaSciMENTo dE SoUZa 038.009.602-14 r$1.212,00
294 lUciENE SaNToS doS SaNToS 035.865.792-09 r$1.212,00
295 lUcilENE araGao da SilVa 971.059.452-49 r$1.212,00
296 lUcio MorEira PalHETa 295.013.262-68 r$1.212,00
297 lUiZ ToScaNo doS PaSSoS 470.143.002-10 r$1.212,00
298 lUZia da GaMa MorEira 786.796.212-34 r$1.212,00
299 lUZiENE doS SaNToS fUrTado 010.697.602-85 r$1.212,00
300 MaciElE liMa SoarES 010.988.832-41 r$1.212,00
301 MacilENE SaNcHES ViEira 051.413.432-19 r$1.212,00
302 Maiara da SilVa alVES 039.624.802-00 r$1.212,00
303 MaNoEl dE JESUS dUTra dE carValHo 977.981.002-10 r$1.212,00
304 MaNoEl dE JESUS SilVa alVES 028.423.052-99 r$1.212,00
305 MaNoEl GoUlarT MENdES 069.025.782-14 r$1.212,00
306 MarcElENE doS SaNToS loBaTo 776.350.192-87 r$1.212,00
307 Marcia araGao ESQUErdo 024.622.842-30 r$1.212,00
308 Marcio MElo TENorio 029.105.902-32 r$1.212,00
309 Maria aNToNia doS SaNToS PiMENTEl 016.183.672-00 r$1.212,00
310 Maria aNToNia liMa dE araUJo 084.995.382-07 r$1.212,00
311 Maria aParEcida cardoSo acioli 914.065.952-68 r$1.212,00
312 Maria aUrEa aMaral da coSTa 982.695.262-15 r$1.212,00
313 Maria caMila diaS doS SaNToS 051.725.792-06 r$1.212,00
314 Maria carMEZilda MarQUES da coSTa 996.842.092-15 r$1.212,00
315 Maria cirENE dE JESUS NaSciMENTo SErra 617.761.652-68 r$1.212,00
316 Maria clara SoarES ViEira 741.890.342-15 r$1.212,00
317 Maria claricE ViaNa dE BriTo 024.385.982-12 r$1.212,00
318 Maria claUdia diaS doS SaNToS 017.877.922-93 r$1.212,00
319 Maria dalVa MoUra SaNTaNa 002.472.922-14 r$1.212,00
320 Maria dalValiNa airES PErEira 040.428.892-80 r$1.212,00
321 Maria daS GracaS BaTiSTa coNcEicao 519.265.982-53 r$1.212,00
322 Maria daS GracaS riBEiro MoraES 015.864.562-61 r$1.212,00
323 Maria dE faTiMa coSTa 930.114.402-63 r$1.212,00
324 Maria dE faTiMa fErrEira MaToS 030.408.802-17 r$1.212,00
325 Maria dE JESUS MoNTEiro dE aBrEU 813.023.802-06 r$1.212,00
326 Maria dE loUrdES SilVa da coSTa 514.703.812-49 r$1.212,00
327 Maria dE NaZarE alVES ToScaNo 971.064.372-04 r$1.212,00
328 Maria dE NaZarE PErEira cardoSo 017.289.672-01 r$1.212,00
329 Maria dENilda do NaSciMENTo GoMES 755.588.742-87 r$1.212,00
330 Maria do roSario BarroS BENaTHar 602.754.992-00 r$1.212,00
331 Maria do roSario dE SoUZa BraNdao 011.365.612-26 r$1.212,00
332 Maria do roSario Gil ViaNa 921.937.302-53 r$1.212,00
333 Maria do Socorro BaliEiro TENorio 004.515.652-23 r$1.212,00
334 Maria do Socorro BarBoSa SaNcHES 519.380.302-49 r$1.212,00
335 Maria do Socorro MaciEl doS SaNToS 752.891.132-15 r$1.212,00
336 Maria do Socorro PoMBo do NaSciMENTo 292.789.612-72 r$1.212,00
337 Maria do Socorro SilVa SaNToS 798.832.812-34 r$1.212,00
338 Maria do Socorro TENorio MENdES 325.035.712-04 r$1.212,00
339 Maria doS aNJoS fErrEira da SilVa 025.053.412-65 r$1.212,00
340 Maria EdNa araGao dUarTE 018.834.332-66 r$1.212,00
341 Maria EdUarda corrEa dE liMa 655.543.102-49 r$1.212,00
342 Maria EidE NaSciMENTo dE SoUZa 779.273.202-97 r$1.212,00
343 Maria ElEoNicE dUarTE dE SoUZa 999.868.682-20 r$1.212,00
344 Maria EliaNE SaNTaNa dUarTE 032.942.582-08 r$1.212,00
345 Maria EMilia fErrEira alVES 688.568.732-49 r$1.212,00
346 Maria ErlaNi GoNcalVES Garcia da coSTa 003.319.592-75 r$1.212,00
347 Maria EUdES doS SaNToS 733.088.972-53 r$1.212,00
348 Maria fErrEira da SilVa 469.965.082-15 r$1.212,00
349 Maria fraNciSca PiMENTEl 806.231.232-15 r$1.212,00
350 Maria irTa coElHo PaNToJa 842.069.262-04 r$1.212,00
351 Maria iSaBEl da foNSEca TEiXEira 705.330.672-00 r$1.212,00
352 Maria iVaNEidE SaNTaNa doS rEiS 460.010.182-00 r$1.212,00
353 Maria JocilEidE diaS dE alMEida 974.392.662-34 r$1.212,00
354 Maria JoSE coSTa da GaMa 005.050.932-27 r$1.212,00
355 Maria JoSE oliVEira da SilVa 952.726.742-00 r$1.212,00
356 Maria lUcilENE dE SoUZa BraNdao 761.331.412-04 r$1.212,00
357 Maria MoNica SaNToS doS SaNToS 019.982.752-48 r$1.212,00
358 Maria NadilcE MorEira doS SaNToS 611.740.092-68 r$1.212,00

359 Maria NaZidE rodriGUES Gil 738.131.332-49 r$1.212,00

360 Maria Nilda TaVarES 896.274.312-49 r$1.212,00

361 Maria NoUra PirES PErEira 988.598.892-00 r$1.212,00
362 Maria raiMUNda airES PErEira 902.390.402-87 r$1.212,00
363 Maria raiMUNda MaToS frEiTaS 701.022.762-42 r$1.212,00
364 Maria raiMUNda riBEiro SilVa 688.466.222-00 r$1.212,00
365 Maria rEGiNa rodriGUES da SilVa 924.691.672-72 r$1.212,00
366 Maria SErGiaNE diaS doS SaNToS 027.545.852-06 r$1.212,00
367 Maria SolaNGE coSTa dE oliVEira 756.487.332-91 r$1.212,00
368 Maria VENiS dE liMa BarBoSa 747.073.452-04 r$1.212,00
369 MariaNa da SilVa E SilVa 042.308.972-27 r$1.212,00
370 MariElY SaNcHES ViEira 052.498.952-47 r$1.212,00
371 MariNalVa BarBoSa GoMES 951.467.922-91 r$1.212,00
372 MariNEia lEal doS SaNToS 998.359.752-72 r$1.212,00
373 MariNETE Baia cardoSo 027.053.602-71 r$1.212,00
374 MariNETE Garcia TEiXEira 979.648.322-04 r$1.212,00
375 MariNETH PErNa BaliEiro 046.487.292-85 r$1.212,00
376 MariValda froZ daMaScENa 008.170.732-05 r$1.212,00
377 MariZETE Garcia TEiXEira 701.011.572-90 r$1.212,00
378 MarlEidE dE frEiTaS GoUlarT 009.304.142-09 r$1.212,00
379 MarliaNE da SilVa MoNTEiro 035.839.212-83 r$1.212,00
380 MarlUcia GoMES MarQUES 925.550.712-53 r$1.212,00
381 MarTa SoarES da SilVa 059.588.472-52 r$1.212,00
382 MaTEUS oliVEira diaS 049.785.402-32 r$1.212,00
383 MaTildE fUZiEl do aMaral 901.391.862-04 r$1.212,00
384 MaX SaNcHES ViEira 034.156.642-01 r$1.212,00
385 MESSiaS da SilVa SoarES 032.161.312-03 r$1.212,00
386 MiGUEl VilEla ToScaNo filHo 006.331.362-63 r$1.212,00
387 MilENa alVES BaTiSTa 547.912.002-68 r$1.212,00
388 MillaNi liMa dE liMa 044.435.422-05 r$1.212,00
389 MillY criSTiNa MENdES MacHado 057.151.912-11 r$1.212,00
390 MiQUEiaS dE JESUS coNcEicao 866.537.922-34 r$1.212,00
391 MoNica fErrEira da SilVa 007.342.302-57 r$1.212,00
392 Nadia SalES XaViEr 824.638.322-15 r$1.212,00
393 NaTaiaNE MarQUES da coSTa SaNToS 043.253.772-47 r$1.212,00
394 NaZETE dE oliVEira Gil 004.029.542-70 r$1.212,00
395 NEila BENEdiTa MorEira da SilVa 027.410.272-26 r$1.212,00
396 NElciENE loPES ViEira 021.615.482-04 r$1.212,00
397 NEUZiaNE oliVEira corrEa 821.276.382-04 r$1.212,00
398 NilSa Maria da SilVa fErrEira 469.918.402-20 r$1.212,00
399 NoEMi NoGUEira GUEdES 030.821.542-71 r$1.212,00
400 ocilENE SilVa MalaQUiaS 909.956.272-15 r$1.212,00
401 odENilZa SaNcHES arNoUd 660.380.652-53 r$1.212,00
402 odETE MalaQUiaS ViTal 020.080.512-69 r$1.212,00
403 odilENE ViaNa doS SaNToS 004.246.722-51 r$1.212,00
404 odioNE coSTa dE JESUS 019.254.012-27 r$1.212,00
405 oriSValdo fErrEira aMaral 229.347.822-04 r$1.212,00
406 orMiNda PiNHEiro MarQUES 810.818.632-34 r$1.212,00
407 oScariNa PalHETa PErEira 009.925.282-16 r$1.212,00
408 oSMaNilSoN fErrEira SoUZa 773.793.732-34 r$1.212,00
409 oSMar fErrEira SoUZa 670.013.602-44 r$1.212,00
410 oSValdiNa ViEira dE alMEida 020.378.602-50 r$1.212,00
411 oToNiEl MoUra PaUlo 813.717.482-68 r$1.212,00
412 oZiENE dE JESUS coNcEicao 857.965.142-53 r$1.212,00
413 PaTricia SilVa dE carValHo 874.203.172-91 r$1.212,00
414 PEdro PaUlo SilVa oliVEira 009.899.872-21 r$1.212,00
415 PriScila caSTro BraZil 026.632.212-36 r$1.212,00
416 PriScila PalHETa SaNTiaGo 896.752.072-72 r$1.212,00
417 railaNE SaNToS da coSTa 029.452.372-37 r$1.212,00
418 raiMUNda fEliPE araGao 765.743.502-04 r$1.212,00
419 raiMUNdo da SilVa BarBoSa 043.908.142-49 r$1.212,00
420 raiMUNdo doS SaNToS MorEira 011.844.502-26 r$1.212,00
421 raiMUNdo fariaS PErEira 072.242.812-04 r$1.212,00
422 raiMUNdo fUrTado aMaral 025.588.832-59 r$1.212,00
423 raiMUNdo ricardo MUNiZ dE carValHo 561.598.202-06 r$1.212,00
424 raiMUNdo rodriGUES carValHo 265.663.892-53 r$1.212,00
425 raiSSa SilVa dE SoUSa 552.988.182-34 r$1.212,00
426 raQUEl doS SaNToS PErEira 554.339.012-20 r$1.212,00

427 raQUEl MaToS dE araGao 044.118.522-33 r$1.212,00

428 rEGiNaldo fErrEira BarBoSa 573.564.322-34 r$1.212,00

429 rEGiNaldo PiNHEiro fErrEira 007.635.832-19 r$1.212,00
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430 riSoNETE lacErda BoTElHo Gil 544.160.942-72 r$1.212,00
431 roMilSoN fEliPE dUarTE 953.131.682-15 r$1.212,00
432 roNaldo araGao NaSciMENTo 543.425.622-00 r$1.212,00
433 roNaldo BriTo ViaNa 009.414.442-79 r$1.212,00
434 roNaldo PirES froES 025.358.132-03 r$1.212,00
435 roNara MENdES dE liMa 040.243.342-47 r$1.212,00
436 roNilcE MorEira raMoS 051.485.412-02 r$1.212,00
437 roSEli BaTiSTa dE liMa 917.793.402-49 r$1.212,00
438 roSiaNE caNEla da SilVa 064.345.302-42 r$1.212,00
439 roSiaNE dE SoUZa MEdEiroS 818.941.202-72 r$1.212,00
440 roSiaNE loPES NUNES 009.242.322-18 r$1.212,00
441 roSiaNE MaToS dE frEiTaS 547.939.042-20 r$1.212,00
442 roSiclEia fErrEira da SilVa 749.026.872-91 r$1.212,00
443 roSilda caSTro dE liMa 754.869.972-72 r$1.212,00
444 roSilENE dE oliVEira doS SaNToS 554.420.722-49 r$1.212,00
445 roSiNaldo MarQUES da coSTa 904.978.722-34 r$1.212,00
446 roSiNEidE do NaSciMENTo rodriGUES 971.072.202-68 r$1.212,00
447 roSiNETE BraGa PiMENTEl 032.864.732-27 r$1.212,00
448 roSiNETE PiNTo TElES 993.040.232-20 r$1.212,00
449 roSiValdo PErNa da GaMa 009.899.882-01 r$1.212,00
450 roSiVaNE araGao MaToS 770.572.282-87 r$1.212,00
451 roZElMa da coSTa PiMENTEl 011.481.162-81 r$1.212,00
452 SaBia SoarES dUTra 017.453.892-88 r$1.212,00
453 SaBriNa caSTro alENcar 047.016.432-89 r$1.212,00
454 SaBriNa SaNToS liMa 009.188.842-50 r$1.212,00
455 SaMara doS SaNToS liMa 034.199.432-45 r$1.212,00
456 SaMirE PiMENTEl SENa 053.263.592-27 r$1.212,00
457 SaNdra Maria oliVEira da SilVa 042.727.412-50 r$1.212,00
458 SaNdra TEiXEira Gil 891.026.652-04 r$1.212,00
459 SaNTaNa PiNHEiro do NaSciMENTo 125.565.992-00 r$1.212,00
460 SErGiaNE doS SaNToS PErEira 015.615.302-55 r$1.212,00
461 SErGio aBrEU liMa 980.935.842-34 r$1.212,00
462 SiaNE da crUZ BaliEiro 007.127.552-50 r$1.212,00
463 SidNEY TEiXEira Gil 000.050.562-50 r$1.212,00
464 SilVaNEY BraGa MaToS 026.921.922-65 r$1.212,00
465 SiMaria GoMES MarQUES 003.083.962-94 r$1.212,00
466 SiMoNE BarroSo oliVEira 996.842.252-53 r$1.212,00
467 SiMoNE doS SaNToS PaSSoS 008.081.032-29 r$1.212,00
468 SiMoNE dUarTE doS SaNToS 948.750.732-91 r$1.212,00
469 SiNaira oliVEira da PaiXao 006.504.402-93 r$1.212,00
470 SiNaria MoNTEiro MarQUES 061.264.422-70 r$1.212,00
471 SirlENE dE MaToS BarBoSa 725.962.952-53 r$1.212,00
472 SUarliSoN dE liMa BarBoSa 850.909.642-20 r$1.212,00
473 SUEliNa MorEira riBEiro 890.524.802-06 r$1.212,00
474 SUElY da SilVa cardoSo 007.342.212-66 r$1.212,00
475 SUZaNa SErrao flEXa 041.971.822-28 r$1.212,00
476 SUZiaNE cardoSo da SilVa 701.554.842-90 r$1.212,00
477 TaciaNa raMoS PErEira 029.246.822-90 r$1.212,00
478 TaiNara coNcEicao doS SaNToS 047.182.222-14 r$1.212,00
479 TElMa dE JESUS SoUZa doS SaNToS 971.252.372-15 r$1.212,00
480 TElMa dE SoUSa MEdEiroS lacErda 874.371.122-72 r$1.212,00
481 TErEZa TElES dE BarroS 064.899.982-38 r$1.212,00
482 TErEZiNHa do Socorro BorGES alVES da SilVa 909.047.532-04 r$1.212,00
483 TErEZiNHa froES dE liMa 751.296.392-00 r$1.212,00
484 ValcilENE alMEida da SilVa 008.865.392-77 r$1.212,00
485 ValciNEi BarBoSa BraGa 964.355.772-34 r$1.212,00
486 ValdElicE BarBoSa da SilVa 017.950.542-47 r$1.212,00
487 ValdEMir doS SaNToS 897.528.722-04 r$1.212,00
488 ValdENilSoN SaNToS doS SaNToS 035.527.662-35 r$1.212,00
489 ValdENora froES fUrTado 825.764.322-04 r$1.212,00
490 ValdilEia da SilVa fUrTado 519.377.602-78 r$1.212,00
491 ValdirENE PalHETa doS SaNToS 000.050.482-30 r$1.212,00
492 VaNESSa SaNcHES ViEira 068.473.302-10 r$1.212,00
493 VESPErTiNa riBEiro PaNToJa 708.126.912-53 r$1.212,00
494 ViToriaNa SaNcHES BarroS 903.991.372-20 r$1.212,00
495 ViToriaNo dUarTE BaTiSTa 824.809.902-49 r$1.212,00
496 WalciclEi SarGE rodriGUES 044.193.142-14 r$1.212,00

497 Waldir araGao loPES 298.280.232-53 r$1.212,00

498 WaldiVaNE fUrTado doS rEiS 794.453.222-15 r$1.212,00

499 ZENilda ViEira SaNcHES 010.716.762-02 r$1.212,00
500 ZUlMira doS SaNToS PiMENTEl 890.481.302-63 r$1.212,00

Valor ToTal r$606.000,00

art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 815765
Portaria Nº. 049/cedec de 20 de JUNHo de 2022.

coordENador adJUNTo ESTadUal dE dEfESa ciVil, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o decreto Estadual de nº 2.539, de 20 de 
maio de 1994, PorTaria Nº 516 de 15 de dezembro de 2021, publicado 
em Boletim Geral nº 241 de 30 de dezembro de 2021 e PorTaria N° 015 
de 10 de janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado, 
n° 34.827 de 12 de janeiro de 2022;
CONSIDERANDO o Decreto nº 2.358, publicado no Diário Oficial do Estado 
nº 34.973 de 18 de maio de 2022, que altera o decreto nº 2.117 de 13 de 
janeiro de 2022, sobre a concessão de Benefício Eventual às famílias em 
vulnerabilidade social decorrente de calamidade Pública e/ou Situação de 
Emergência, ocasionadas por fortes chuvas que causaram deslizamentos, 
inundações, enxurradas e alagamentos, ocorridos no primeiro quadrimes-
tre de 2022 no Estado do Pará;
rESolVE:
art. 1º – conceder o Benefício Eventual do ProGraMa rEcoMEÇar/ ori-
XiMiNá, em parcela única no valor r$ 1.212,00, (UM Mil, dUZENToS E 
doZE rEaiS), por família que foram cadastradas pela coordenadoria Es-
tadual de Defesa Civil, conforme relação nominal de beneficiários encami-
nhados pela divisão de apoio comunitário. Perfazendo o valor total de r$ 
225.432,00 (dUZENToS E ViNTE E ciNco Mil, QUaTrocENToS E TriNTa 
E doiS rEaiS) para as 186 famílias cadastradas.

ord NoMe cPF VaLor
1 adEilSoN aNdradE doS SaNToS 007.607.942-27 r$1.212,00
2 adEiZE rEGiNa ViEira 847.576.802-44 r$1.212,00
3 adria da SilVa Bo cardoSo 026.391.982-03 r$1.212,00
4 adria GiMaQUE da SilVa 008.630.852-10 r$1.212,00
5 adriaNa SarMENTo MiraNda 050.572.002-75 r$1.212,00
6 adriaNE dE SoUZa coSTa 437.801.722-91 r$1.212,00
7 adriaNE PicaNÇo dE alMEida 004.905.142-35 r$1.212,00
8 alaNa TEiXEira alMEida 030.569.242-94 r$1.212,00
9 alcioNE ViaNa SErrÃo 847.557.682-68 r$1.212,00
10 aldEMilZa da SilVa fErrEira 815.904.742-87 r$1.212,00
11 alMEZiNda doS SaNToS BarBoSa 370.923.162-00 r$1.212,00
12 alZilENE MElo PirES da SilVa 311.330.962-04 r$1.212,00
13 aNa criSTiNa TriNdadE da SilVa 701.215.222-29 r$1.212,00
14 aNdErlEi VENaNcio da SilVa 038.435.942-60 r$1.212,00
15 aNdrESoN carValHo dE SoUZa 822.291.802-82 r$1.212,00
16 aNGElia Maria diaS dE alMEida 737.191.292-68 r$1.212,00
17 aNGElica ViEira BaTiSTa 051.467.972-77 r$1.212,00
18 aNGlEiaNE rocHa dE SoUZa 047.796.472-90 r$1.212,00
19 aNToNia da SilVa SoUZa 311.332.402-59 r$1.212,00
20 aNToNia Erica SilVa MElo 008.427.222-89 r$1.212,00
21 aNToNio JorGE oliVEira do NaSciMENTo 025.507.122-18 r$1.212,00
22 aNToNio PaUlo da SilVa NaSciMENTo 232.131.912-72 r$1.212,00
23 aNToNio PEdroSo caSTro 366.632.122-49 r$1.212,00
24 aNTÔNio ViEira doS SaNToS 110.698.722-53 r$1.212,00
25 aUrEa Maria SaNToS dE SoUZa 847.569.262-15 r$1.212,00
26 BENEdiTa caValcaNTE dE oliVEira 904.230.542-87 r$1.212,00
27 BErENicE doS SaNToS lEÃo 033.825.772-16 r$1.212,00
28 cElESTE aNa rodriGUES da SilVa 366.374.162-15 r$1.212,00
29 claUdiaNE SoBral BarBoSa frEiTaS 929.051.022-68 r$1.212,00
30 clEidiaNE dE oliVEira BarrETo 024.177.952-99 r$1.212,00
31 clEria da SilVa SaNToS 785.663.472-34 r$1.212,00
32 clEUTa dE oliVEira raMoS 926.145.072-53 r$1.212,00
33 clEUZiaNE cardoSo GiMaQUE 930.864.072-04 r$1.212,00
34 criSTiaNE PiNHEiro alBUQUErQUE 011.556.502-71 r$1.212,00
35 daNiElE BENTES PiraNHa 554.147.022-68 r$1.212,00
36 daNiElE dE SoUSa lEal 027.727.852-03 r$1.212,00
37 dENiSE coSTa da SilVa 009.324.532-79 r$1.212,00
38 dErliaNE da SilVa fEiToSa 938.118.532-87 r$1.212,00
39 dEUZariNa dE aNdradE 592.525.372-87 r$1.212,00
40 dilcilEidE aBrEU da SilVa 054.516.132-06 r$1.212,00
41 dilciNEidE coNcEiÇÃo da SilVa 058.560.952-78 r$1.212,00
42 dioNEa caETaNo PaNToJa 773.147.352-04 r$1.212,00
43 dioNEia PErEira da SilVa 959.103.952-20 r$1.212,00
44 EdiElZa SalGado dE fiGUEirEdo 979.765.392-72 r$1.212,00

45 EdiENE araNHa BaSilio 021.879.692-74 r$1.212,00
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46 EdilEia dE SoUZa SaNToS 833.402.892-04 r$1.212,00
47 EdilENE coSTa dE alMEida 847.563.302-15 r$1.212,00
48 EdilZa BarBoSa BENTES 001.461.662-99 r$1.212,00
49 EdiTE caValcaNTE raMoS 343.532.752-91 r$1.212,00
50 EdNo da SilVa SaNToS 457.941.202-82 r$1.212,00
51 EliaNa aMaral BarroS 022.623.102-03 r$1.212,00
52 EliaNE GaUdENcio fariaS 979.737.182-49 r$1.212,00
53 EliaNE ViEira da SilVa loPES 725.055.912-53 r$1.212,00
54 EliaNNi GoiS da SilVa 043.403.632-35 r$1.212,00
55 EliENE alVES dE SoUZa 004.800.112-06 r$1.212,00
56 EliSaNGEla SoUZa crUZ 924.330.062-87 r$1.212,00
57 EliZaNGEla araUJo da SilVa 040.954.752-26 r$1.212,00
58 ElZa dE SoUZa SEiXaS 146.989.782-20 r$1.212,00
59 ErNESTo ProcoPio dE liMa 612.705.122-34 r$1.212,00
60 EVa GoMES da SilVa 885.441.682-72 r$1.212,00
61 fraNciaNE SErrÃo doS SaNToS 847.549.072-72 r$1.212,00
62 fraNciNaldo fErrEira dE SoUZa 423.264.352-49 r$1.212,00
63 fraNciNalVa SoarES ValENTE 852.021.422-34 r$1.212,00
64 fraNciNETE BorGES 820.571.412-68 r$1.212,00
65 fraNciSco SarMENTo GaTo 311.913.472-49 r$1.212,00
66 fraNciSco SaVio PENHa fiGUEirEdo 323.959.302-53 r$1.212,00
67 GErliaNE da SilVa BriTo 020.884.892-40 r$1.212,00
68 GErliaNE fErrEira da SilVa 010.479.742-82 r$1.212,00
69 GlEicE SoUZa doS SaNToS 006.268.822-73 r$1.212,00
70 GracilENE fErrEira dE alMEida 001.127.432-85 r$1.212,00
71 HUMBErTo PErEira 195.147.352-34 r$1.212,00
72 iEda lUZ doS SaNToS 579.609.412-20 r$1.212,00
73 iolaNda da SilVa liMa 231.809.942-15 r$1.212,00
74 iracEMa rodriGUES cardoSo 807.448.932-91 r$1.212,00
75 iraNEidE dE alMEida SilVa 627.659.302-87 r$1.212,00
76 iraNildE dE alMEida SilVa 861.775.752-34 r$1.212,00
77 iVaNda SoarES doS SaNToS 847.553.772-34 r$1.212,00
78 iZaBEl criSTiNa doS SaNToS da rocHa 803.863.852-20 r$1.212,00
79 JaiME da lUZ doS SaNToS 830.838.552-49 r$1.212,00
80 JaNETE PEdro dE caSTro 764.457.122-15 r$1.212,00
81 JEaNE TaVarES rodriGUES cardoSo 633.234.942-53 r$1.212,00
82 JEfErSoN rodriGUES da SilVa 518.277.602-06 r$1.212,00
83 JoaQUiM do ESPiriTo SaNTo 442.457.932-87 r$1.212,00
84 JoSaNE SoUSa 774.338.742-91 r$1.212,00
85 JoSE doMiNGoS cardoSo coSTa 168.480.472-87 r$1.212,00
86 JoSEaNE BorGES MaciEl 979.766.012-53 r$1.212,00
87 JoSElia raMoS PErEira 016.807.412-50 r$1.212,00
88 JoSEMar doS SaNToS GEMaQUE 979.776.672-15 r$1.212,00
89 JoSiaNE caETaNo da SilVa 778.259.692-00 r$1.212,00
90 JoSiaNE da SilVa cardoSo 017.762.832-44 r$1.212,00
91 JoSiEl foNSEca dE SoUSa 992.867.342-04 r$1.212,00
92 JoSilENE aNdradE PErEira 895.882.822-68 r$1.212,00
93 JoSUE firMiNo alVES dE SoUSa 529.058.293-20 r$1.212,00
94 JoVEliNa oliVEira GUErrEiro 847.578.502-63 r$1.212,00
95 JUcirENE da SilVa ViEira 972.420.632-72 r$1.212,00
96 JUliENE MarQUES da SilVa 029.634.602-01 r$1.212,00
97 JUraci BriTo PicaNÇo 414.401.022-87 r$1.212,00
98 KEllE caSTro loPES 701.215.652-03 r$1.212,00
99 laiaNE riBEiro da SilVa 049.990.442-77 r$1.212,00
100 laUriMar alVES dE SoUZa 758.128.942-72 r$1.212,00
101 laUriNETE aMaral SaNToS 738.460.402-82 r$1.212,00
102 lEidNa MoNTEiro fiGUEirEdo 782.801.412-00 r$1.212,00
103 liliaNa TEiXEira dE SoUZa 630.065.102-91 r$1.212,00
104 lUciENE ViaNa SilVa 010.775.762-18 r$1.212,00
105 lUcilENE MoNTEiro MaraJo 715.647.802-87 r$1.212,00
106 lUiZa HElENa alVES PiNHEiro 614.813.782-87 r$1.212,00
107 lUZiaNE aVES ViEira 980.709.322-87 r$1.212,00
108 MaNoEl GoNZaGa da SilVa 366.398.692-68 r$1.212,00
109 MarcEla TaPaJoS doS SaNToS 805.822.812-53 r$1.212,00
110 Marcia oliVEira GUalBErTo 814.667.902-10 r$1.212,00
111 MarciaNE oliVEira dE SoUZa 046.630.422-60 r$1.212,00

112 MarcoS SErGio BaraNda PEdroSa 812.973.352-87 r$1.212,00

113 Maria aMElia fErrEira araGÃo 762.236.982-91 r$1.212,00

114 Maria caTariNa da SilVa MoNTEiro 760.640.692-87 r$1.212,00

115 Maria clErlaNE MElo dE SoUZa 869.750.132-68 r$1.212,00
116 Maria criSTiaNE BorGES da SiVa 020.626.942-02 r$1.212,00
117 Maria criSTiNa dE aNdradE corrEa 004.381.732-79 r$1.212,00
118 Maria da SilVa 369.798.052-15 r$1.212,00
119 Maria dE faTiMa aNdradE PErEira 357.812.622-53 r$1.212,00
120 Maria dE JESUS BEZErra fariaS 180.404.202-10 r$1.212,00
121 Maria dE JESUS da SilVa 366.553.762-20 r$1.212,00
122 Maria do Socorro da SilVa corrEa 518.391.992-53 r$1.212,00
123 Maria do Socorro SiQUEira PiNTo 950.298.852-34 r$1.212,00
124 Maria doMiNGaS doS SaNToS BarrETo 437.781.002-20 r$1.212,00
125 Maria EUNicE fErrEira caMPoS 849.394.862-49 r$1.212,00
126 Maria HElENa GoMES dE oliVEira 232.206.942-68 r$1.212,00
127 Maria lUiZa GEMaQUE doS PaSSoS 406.876.192-20 r$1.212,00
128 Maria MadalENa oliVEira aViNTE 018.341.322-90 r$1.212,00
129 Maria NaTaliNa rodriGUES dE liMa 967.189.002-49 r$1.212,00
130 Maria NildilENE dE SoUZa MarQUES 958.994.802-20 r$1.212,00
131 Maria PriNTES dE SoUZa 026.012.522-94 r$1.212,00
132 Maria raiMUNda carValHo SaNcHES 402.648.152-20 r$1.212,00
133 Maria raiMUNda fErrEira da SilVa 441.172.992-04 r$1.212,00
134 Maria raiMUNda loPES ViEira 749.399.472-20 r$1.212,00
135 Maria roSa SoarES dESidErio 369.807.302-15 r$1.212,00
136 Maria roSaNGEla araUJo TaVarES 954.629.612-00 r$1.212,00
137 Maria roSiNEidE SilVa alVarENGa 620.717.852-15 r$1.212,00
138 Maria SilVaNETE fErrEira SarUBi 413.966.342-15 r$1.212,00
139 Maria SoUZa da SilVa 045.172.802-50 r$1.212,00
140 Maria ZENi ViaNa da SilVa 959.536.202-68 r$1.212,00
141 MarilENE aNdradE da SilVa 719.550.542-15 r$1.212,00
142 MarilENE coSTa dE oliVEira 025.944.592-40 r$1.212,00
143 MariNalda MarQUES BorGES 458.030.722-49 r$1.212,00
144 MariNEUZa claroS SoUZa 832.614.432-00 r$1.212,00
145 MariSa dE SoUZa lira 947.618.922-34 r$1.212,00
146 MarlUcE SoUZa MorEira 232.102.302-34 r$1.212,00
147 MarlY adÃo doS aNJoS 980.709.162-49 r$1.212,00
148 MoNica SaNToS dE araUJo 883.269.002-06 r$1.212,00
149 NEidiaNE aNToNia Wa Wai SilVa 023.022.962-06 r$1.212,00
150 NEila raQUEl aMaral da coSTa 843.598.972-00 r$1.212,00
151 Nicilda PiNHEiro loPES 311.319.212-91 r$1.212,00
152 orcElio araÚJo aNdradE 009.291.032-70 r$1.212,00
153 orMiNda NicoliNo dE SoUZa 311.720.752-04 r$1.212,00
154 raiMUNda PErEira doS SaNToS 835.895.892-72 r$1.212,00
155 raiMUNda SiQUEira Maria 951.384.042-53 r$1.212,00
156 raiMUNdo alVES da SilVa 942.312.652-91 r$1.212,00
157 raiMUNdo fErrEira GoMES 098.965.462-15 r$1.212,00
158 raiMUNdo ToME doS SaNToS loPES 357.815.482-20 r$1.212,00
159 rEGiaNE GEMaQUE carValHo 907.562.232-53 r$1.212,00
160 rENilSE dE oliVEira GEMaQUE 025.030.922-09 r$1.212,00
161 riTa dE caSSia SErrÃo GoMES 027.264.972-41 r$1.212,00
162 riValdo GoNÇalVES TEiXEira 403.482.022-53 r$1.212,00
163 roMEU SaNTaNa da cUNHa 000.019.192-29 r$1.212,00
164 roMUlo SaNTaNa da cUNHa 005.257.322-25 r$1.212,00
165 roSa Maria caMarÃo MENEZES 751.720.972-87 r$1.212,00
166 roSa PiraNHa NEVES 801.224.692-91 r$1.212,00
167 roSaliNa fEliX doS SaNToS 768.249.422-00 r$1.212,00
168 roSaNi MarTiNS fErrEira 775.511.502-00 r$1.212,00
169 roSElia fErrEira GEMaQUE 028.682.502-38 r$1.212,00
170 roSidETE BENTES da coSTa 952.619.152-87 r$1.212,00
171 roSilaNE BriTo GoMES 012.599.242-46 r$1.212,00
172 Saira dE fiGUEirEdo XaViEr 020.727.442-88 r$1.212,00
173 SaMara MoTa GoMES 010.941.332-64 r$1.212,00
174 SaNdra alMEida dE araUJo 002.816.332-07 r$1.212,00
175 SaNdra do ValE dE JESUS 702.302.042-01 r$1.212,00
176 SEBaSTiÃo SoUZa SilVa 231.810.792-00 r$1.212,00
177 SirlEY oliVEira dE fiGUEirEdo 718.340.362-91 r$1.212,00
178 TElMa PErEira da SilVa 728.902.072-34 r$1.212,00
179 UaGSoN frEiTaS ViaNa 705.619.312-91 r$1.212,00
180 ValdElUcia dE SoUZa dE fiGUEirEdo 030.446.352-33 r$1.212,00
181 ValdENira dE SoUZa PirES 013.069.942-09 r$1.212,00

182 ValdilENE doS SaNToS 783.904.942-72 r$1.212,00

183 ValTENicE rEiS fariaS 968.751.512-00 r$1.212,00
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184 VaNia coNcEiÇÃo SoUZa 951.217.142-20 r$1.212,00
185 WaliTa frEiTaS da SilVa 002.375.602-08 r$1.212,00
186 ZETE ViEira colE 700.675.672-31 r$1.212,00

Valor ToTal r$225.432,00

art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 815776
Portaria Nº. 047/cedec de 20 de JUNHo de 2022.

coordENador adJUNTo ESTadUal dE dEfESa ciVil, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o decreto Estadual de nº 2.539, de 20 de 
maio de 1994, PorTaria Nº 516 de 15 de dezembro de 2021, publicado 
em Boletim Geral nº 241 de 30 de dezembro de 2021 e PorTaria N° 015 
de 10 de janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado, 
n° 34.827 de 12 de janeiro de 2022;
CONSIDERANDO o Decreto nº 2.358, publicado no Diário Oficial do Estado 
nº 34.973 de 18 de maio de 2022, que altera o decreto nº 2.117 de 13 de 
janeiro de 2022, sobre a concessão de Benefício Eventual às famílias em 
vulnerabilidade social decorrente de calamidade Pública e/ou Situação de 
Emergência, ocasionadas por fortes chuvas que causaram deslizamentos, 
inundações, enxurradas e alagamentos, ocorridos no primeiro quadrimes-
tre de 2022 no Estado do Pará;
rESolVE:
art. 1º – conceder o Benefício Eventual do ProGraMa rEcoMEÇar/ al-
MEiriM, em parcela única no valor r$ 1.212,00, (UM Mil, dUZENToS 
E doZE rEaiS), por família que foram cadastradas pela coordenadoria 
Estadual de Defesa Civil, conforme relação nominal de beneficiários en-
caminhados pela divisão de apoio comunitário. Perfazendo o valor total 
de r$ 606.000,00 (SEiScENToS E SEiS Mil rEaiS) para as 500 famílias 
cadastradas.

ord NoMe cPF VaLor
1 aBEdEMiaS SaNToS da SilVa 795.339.902-44 r$1.212,00
2 aBiEZEl raMoS caldEira 920.056.592-15 r$1.212,00
3 aBraao SErrao dE caSTro 942.534.202-49 r$1.212,00
4 acaSSiaNo corrEa NoGUEira 050.283.342-42 r$1.212,00
5 adalTo doS SaNToS fErrEira 009.514.862-09 r$1.212,00
6 adEMair GoNÇalVES SarGES 041.907.002-82 r$1.212,00
7 adiaNa GoMES SoUSa 828.287.922-34 r$1.212,00
8 adiMara liMa dUTra 026.371.022-09 r$1.212,00
9 adoNiaS caMPoS liMa 780.983.272-72 r$1.212,00
10 adriaNa SoUSa MarTiNS 542.343.012-72 r$1.212,00
11 adriaNE BraZao PaiVa 052.369.662-05 r$1.212,00
12 adriaNo doS aNJoS PiMENTEl 017.861.682-60 r$1.212,00
13 adriElE doS SaNToS 015.629.732-90 r$1.212,00
14 afoNSo fErrEira SoarES 029.089.692-46 r$1.212,00
15 afoNSo SilVa SaNToS 965.200.352-20 r$1.212,00
16 aGlEdiaNE doS SaNToS lEiTE 018.319.712-75 r$1.212,00
17 alacidE MorEira dE SoUSa 969.850.972-00 r$1.212,00
18 alciNEia daMaScENo daS GraÇaS 552.958.192-72 r$1.212,00
19 aldair SarGES dE caSTro 084.754.122-38 r$1.212,00
20 alrENicY dE aZEVEdo liMa 639.237.502-34 r$1.212,00
21 aMoZiaNE GoNÇalVES coSTa 035.031.642-27 r$1.212,00
22 aNa PaUla PErEira 030.243.732-09 r$1.212,00
23 aNa PErEira SoBriNHo 031.214.732-55 r$1.212,00
24 aNdErSoN SarGES dE caSTro 016.687.272-50 r$1.212,00
25 aNdrE JUNior SaNTaNa TaVarES 052.081.932-21 r$1.212,00
26 aNdrEia raMoS doS SaNToS 647.897.642-49 r$1.212,00
27 aNdrESSa NaSciMENTo foNSEca 061.589.202-74 r$1.212,00
28 aNEZia doS SaNToS 745.042.902-00 r$1.212,00
29 aNGEla Maria NoGUEira alHo 948.475.172-53 r$1.212,00
30 aNToNia fUrTado GoMES 315.354.292-91 r$1.212,00
31 aNToNio da SilVa BarBoSa 026.984.092-31 r$1.212,00
32 aNToNio SaNTaNa da PaiXao 866.432.582-00 r$1.212,00
33 arcEliNo GoMES MarQUES 699.014.142-53 r$1.212,00
34 arlESoN NaSciMENTo da coSTa 014.689.462-69 r$1.212,00
35 BENEdiTa PErEira SoBriNHo 358.862.422-87 r$1.212,00
36 BENEdiTa rodriGUES PiNHEiro 831.796.742-53 r$1.212,00
37 BENEdiTo da SilVa MarQUES filHo 038.984.562-00 r$1.212,00
38 BENEdiTo NaSciMENTo foNSEca 082.215.862-00 r$1.212,00
39 BENElSoN GoMES caiTaNo 093.513.492-17 r$1.212,00
40 BENilda BarBoSa 469.945.132-20 r$1.212,00
41 BrENda MENdoNca BarBoSa 066.838.542-11 r$1.212,00
42 caMila doS SaNToS oliVEira 048.747.992-05 r$1.212,00
43 carMiTa foNSEca aGUiar 644.262.972-49 r$1.212,00

44 carMiTo roBErTo da SilVa 086.840.302-49 r$1.212,00

45 carMoNaS dE carValHo loPES 004.310.412-61 r$1.212,00
46 cEliVoNE ViEira da SilVa 063.324.322-17 r$1.212,00
47 cEZariNa dE aBrEU PaiVa 743.539.182-49 r$1.212,00
48 clEiToN SaNToS fErrEira 950.551.932-04 r$1.212,00
49 clEoNicE dE caSTro SoUSa 285.677.732-53 r$1.212,00
50 clEYdSoN SoUSa dE JESUS 057.879.812-35 r$1.212,00
51 clodoaldo fErrEira TEiXEira 908.333.842-87 r$1.212,00
52 criSlEM da SilVa PErEira 017.607.222-51 r$1.212,00
53 dailcE caMPoS liMa 854.907.172-20 r$1.212,00
54 dalcilENE aMErica dE SoUSa 943.124.782-87 r$1.212,00
55 daNiElla PErNa da SilVa 073.150.462-32 r$1.212,00
56 daNilo fariaS NoGUEira 053.366.072-66 r$1.212,00
57 daNilSoN GUiMaraES lEiTE 011.795.472-17 r$1.212,00
58 daYaNa BaliEiro NoGUEira 060.741.712-97 r$1.212,00
59 dEoclEciaNo BaliEiro MENdES 072.241.502-82 r$1.212,00
60 dEUZa Maria da SilVa BraNdao 950.796.532-72 r$1.212,00
61 dEUZENira liMa doS SaNToS 776.249.042-68 r$1.212,00
62 dEUZiaNE caMPoS BorGES 004.598.052-74 r$1.212,00
63 dEYSiaNE PErEira ViaNa 070.774.612-46 r$1.212,00
64 dEYZilENE fErrEira dE SoUSa 066.245.812-55 r$1.212,00
65 diaNa BarBoSa roMaNo 032.993.662-03 r$1.212,00
66 diaNa BraGa da SilVa 781.706.052-53 r$1.212,00
67 dilai SaNToS oliVEira 009.237.312-70 r$1.212,00
68 dilcE caMPoS liMa 812.086.422-00 r$1.212,00
69 diNaMor PErEira da SilVa 010.968.302-13 r$1.212,00
70 diorlaNdo GUiMaraES dE SoUSa 285.636.702-04 r$1.212,00
71 diVaNila MarQUES da SilVa 060.738.132-95 r$1.212,00
72 dJalMa BaTiSTa dE oliVEira 109.222.372-04 r$1.212,00
73 doMiNGaS do Socorro f. doS SaNToS 832.680.142-91 r$1.212,00
74 doUGlaS dE SoUSa SoUSa 991.360.742-68 r$1.212,00
75 EdENilSoN MaToS PErEira 026.387.352-80 r$1.212,00
76 EdESio carValHo da SilVa 797.935.922-49 r$1.212,00
77 EdiaNa da foNSEca lacErda 639.381.622-87 r$1.212,00
78 EdiclEia fErrEira da SilVa 029.169.062-90 r$1.212,00
79 EdilaNE dE SoUSa SoarES 054.342.052-35 r$1.212,00
80 EdilEia GoMES SaNcHES 997.554.752-49 r$1.212,00
81 EdilEUZa alVES dE araUJo 354.919.302-53 r$1.212,00
82 EdiNEia ESTrEla doS SaNToS 869.246.302-78 r$1.212,00
83 EdiNElZa doS SaNToS TENÓrio 010.499.012-07 r$1.212,00
84 EdNElSa lacErda daMaSco 774.335.992-15 r$1.212,00
85 EdSoN clEi diaS da SilVa 016.141.222-02 r$1.212,00
86 EdSoN SaNToS dE oliVEira 075.102.102-40 r$1.212,00
87 EGla coSTa da SilVa 553.020.092-34 r$1.212,00
88 ElaiNE diaS dE NaZarÉ 044.732.852-27 r$1.212,00
89 ElaiNE liMa rUSSo 044.523.912-30 r$1.212,00
90 ElcilENE fErrEira dE SoUSa 013.779.662-59 r$1.212,00
91 ElcYclEia daS MErcES PaNToJa 706.020.182-34 r$1.212,00
92 ElEcY aZEVEdo PaiVa 325.323.852-00 r$1.212,00
93 ElEcY GUiMaraES da PaiXao 009.820.432-79 r$1.212,00
94 ElEM BaSToS MErcES 051.628.132-14 r$1.212,00
95 ElEN BarroSo da SilVa 057.784.352-40 r$1.212,00
96 ElEN clEia GoMES PaiVa 902.392.452-53 r$1.212,00
97 ElENilda MENEZES fUZiEl 831.484.002-59 r$1.212,00
98 ElENiTE do Socorro da SilVa Sarraff 358.799.552-49 r$1.212,00
99 Elialda dE SoUZa lacErda 869.231.372-68 r$1.212,00
100 EliaNa coSTa carValHo 813.636.992-53 r$1.212,00
101 EliaNa oliVEira fErrEira 037.575.142-46 r$1.212,00
102 EliaNa roSENo ViaNa 056.415.322-23 r$1.212,00
103 EliaNE MoraES cardoSo 951.790.702-87 r$1.212,00
104 EliaNE oliVEira fErrEira 030.382.172-80 r$1.212,00
105 EliaNE PErNa dE caSTro 009.209.982-32 r$1.212,00
106 EliaNE raBElo PaiVa BarBoSa 808.240.302-06 r$1.212,00
107 ElicioNE PEiXoTo dUarTE 826.813.092-04 r$1.212,00
108 EliElMa MaciEl loPES 042.398.632-52 r$1.212,00
109 EliElMa raMoS roMaNo 978.080.322-04 r$1.212,00
110 EliElZa Maria coSTa loBaTo 934.551.862-20 r$1.212,00

111 EliElZa MENdES MoUra 021.846.342-12 r$1.212,00

112 EliMaria MENdES MoUra 854.910.042-00 r$1.212,00

113 ElioSMar SaNToS SErra 932.909.932-72 r$1.212,00
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114 ElirclEia SaNToS dE oliVEira 045.355.712-01 r$1.212,00
115 EliZaBETH BraGa QUEiroZ 992.272.312-34 r$1.212,00
116 EliZaNdra dE SoUZa lacErda 552.959.832-34 r$1.212,00
117 EliZaNdra MENEZES fUZiEl 939.049.752-34 r$1.212,00
118 EliZaNGEla SaNToS dE oliVEira 522.985.312-34 r$1.212,00
119 EliZETE fErrEira GUEdES 700.882.182-44 r$1.212,00
120 ElKEN PirES caValcaNTE 948.023.862-49 r$1.212,00
121 ElMa da SilVa dE aNdradE 033.076.602-33 r$1.212,00
122 ElZa GiBSoN dE carValHo 358.249.722-49 r$1.212,00
123 ElZilENE PaNToJa doS SaNToS 014.014.932-54 r$1.212,00
124 EMaNoEl crUZ da coSTa 469.896.172-68 r$1.212,00
125 EMaNUEl WaGNEr rocHa SErrao 632.512.642-49 r$1.212,00
126 EMErSoN corrEia BarBoSa 930.971.902-87 r$1.212,00
127 EMiliaNa raMoS GoNZaGa 016.275.472-82 r$1.212,00
128 ENiEl da SilVa SaNTaNa 061.685.792-65 r$1.212,00
129 ErENilda PalHETa doS SaNToS 628.885.012-87 r$1.212,00
130 Erica PaTricia QUEiroZ caETaNo 022.137.832-41 r$1.212,00
131 EriclEiBSoN da SilVa fErrEira 026.758.372-96 r$1.212,00
132 EriNEia da SilVa MacENa 029.175.522-47 r$1.212,00
133 ErlY PErEira SoarES 930.821.772-04 r$1.212,00
134 EroilZa alVES doS SaNToS 015.716.172-21 r$1.212,00
135 ESTEliTa dE caSTro BorGES 910.401.162-72 r$1.212,00
136 EVaNdra PaiVa dE JESUS 531.525.302-34 r$1.212,00
137 EVaNira da SilVa MacENa 025.078.272-38 r$1.212,00
138 faBiaNa araUJo BorGES 553.040.522-34 r$1.212,00
139 faBiola frÓES MarTiNS 050.688.062-18 r$1.212,00
140 faEMia doS Socorro GoMES fEiToSa 354.884.682-34 r$1.212,00
141 fEliPE doS SaNToS oliVEira 042.004.802-20 r$1.212,00
142 fErNaNda foNSEca MENEZES da coSTa 086.096.612-70 r$1.212,00
143 fErNaNda raMoS da SilVa 017.390.712-12 r$1.212,00
144 fErNaNdo diaS rodriGUES dE NaZarÉ 059.437.452-97 r$1.212,00
145 fErNaNdo foNSEca da coSTa 021.626.572-01 r$1.212,00
146 fErNaNdo oliVEira dE aNdradE 359.045.422-91 r$1.212,00
147 fraNcENilda PalHETa doS SaNToS 009.462.312-06 r$1.212,00
148 fraNciaNa oliVEira dE aBrEU 049.585.682-71 r$1.212,00
149 fraNcidalVa MoUrao alVES 000.266.232-93 r$1.212,00
150 fraNciElE dE MElo coSTa 012.482.542-79 r$1.212,00
151 fraNciENE da SilVa caldaS 026.376.432-00 r$1.212,00
152 fraNcilENE MorEira da SilVa 017.586.722-42 r$1.212,00
153 fraNcilU liMa doS aNJoS 040.267.842-74 r$1.212,00
154 fraNciNEidE MoNTEiro dE oliVEira 834.680.302-82 r$1.212,00
155 fraNciNETE SaNToS da SilVa 047.058.062-39 r$1.212,00
156 fraNciria da SilVa SaNToS 048.766.452-30 r$1.212,00
157 fraNciSca da SilVa GoMES 774.337.692-34 r$1.212,00
158 fraNciSca JUliENE BriTo da SilVa 812.089.522-34 r$1.212,00
159 fraNciSca SilVa doS aNJoS 869.243.972-04 r$1.212,00
160 fraNciSco BENEdiTo S. doS SaNToS 521.852.222-87 r$1.212,00
161 fraNciSco dUTra dE frEiTaS 109.869.872-04 r$1.212,00
162 fraNciSco ViEGaS SilVa 168.095.802-04 r$1.212,00
163 GaBriEla MiraNda cardoSo 059.189.222-70 r$1.212,00
164 GEaN JoSE dE SoUSa BorGES 592.687.192-15 r$1.212,00
165 GEaNNY loBaTo araÚJo 035.251.112-58 r$1.212,00
166 GilBErTo dE SoUZa GoMES 517.158.212-20 r$1.212,00
167 GilclEY daS GracaS SoUZa 007.436.982-23 r$1.212,00
168 Gilda lEiTE MoraiS 016.605.992-70 r$1.212,00
169 GilMar da SilVa rEiS 039.477.902-95 r$1.212,00
170 GilMar daS GraÇaS SoUZa 936.312.432-00 r$1.212,00
171 GilMara daS GracaS SoUZa 869.227.342-20 r$1.212,00
172 GlEicY KEllY BraSil SoarES 010.733.392-97 r$1.212,00
173 GraciaNE MENdES da SilVa 823.091.912-72 r$1.212,00
174 GraciElY PalHETa da SilVa 029.938.152-88 r$1.212,00
175 GraciENE MENdES da SilVa 001.730.192-00 r$1.212,00
176 GraciETE doS aNJoS PiNTo 754.714.852-20 r$1.212,00
177 GraciNETE PiMENTEl da crUZ 797.465.002-87 r$1.212,00
178 GracioNE SilVa MErcES 044.581.462-46 r$1.212,00
179 HailToN GoMES BaSToS 022.587.892-57 r$1.212,00

180 HElENa Maria dE oliVEira ToScaNo 008.763.282-90 r$1.212,00

181 HErcUlaNo SoarES dE BriTo 922.577.472-91 r$1.212,00

182 HUaNNY liMa BaTiSTa 061.877.872-18 r$1.212,00

183 HUdiMa liMa dE frEiTaS 041.909.542-09 r$1.212,00
184 HUlcliSoN doMiNGUES BarBoSa 919.118.182-87 r$1.212,00
185 idaNEidE doS SaNToS PaSSoS 018.187.042-85 r$1.212,00
186 iGor coSTa oliVEira 709.135.702-73 r$1.212,00
187 ilcilENE BraZao PirES 065.775.862-09 r$1.212,00
188 ilMa SilVa fUrTado 802.485.942-49 r$1.212,00
189 iNES PaiVa dE JESUS 519.604.432-91 r$1.212,00
190 ioNicE dE NaZarÉ JESUS dE SoUSa 830.182.202-34 r$1.212,00
191 iracilENE SilVa GoES 909.950.662-72 r$1.212,00
192 iraNilcE dE SoUSa roMaNo 011.164.502-67 r$1.212,00
193 iraNildo froES fErrEira 761.976.542-53 r$1.212,00
194 irENE rodriGUES dE BriTo 741.328.142-20 r$1.212,00
195 iriENi firMiNo fErrEira 059.260.462-46 r$1.212,00
196 iriS dE oliVEira dUarTE 552.938.912-00 r$1.212,00
197 iSETH dE SoUSa roMaNoS 359.006.952-04 r$1.212,00
198 iSMaEl GoMES lacErda 358.250.732-72 r$1.212,00
199 iVaNilcE oliVEira da GaMa 063.368.482-13 r$1.212,00
200 iVaNilda dE frEiTaS SaNTaNa 915.261.082-91 r$1.212,00
201 iZaNETE SoUSa doS SaNToS 001.649.392-37 r$1.212,00
202 JacilENE dE SoUZa BorGES 740.936.652-49 r$1.212,00
203 JacKSoN doUGlaS cardoSo liMa 851.092.742-15 r$1.212,00
204 JacKSoN JUlio dE carValHo dE SoUSa 041.926.732-82 r$1.212,00
205 Jair da coSTa MaciEl 028.245.522-12 r$1.212,00
206 JaMilY BaTiSTa foNSEca 701.013.012-43 r$1.212,00
207 JaNaiNa da SilVa dUarTE 046.978.282-08 r$1.212,00
208 JaNdESoN GaMa da coSTa 871.529.752-72 r$1.212,00
209 JardiSoN PaiVa dE JESUS 000.043.512-07 r$1.212,00
210 JaTir cardoSo dE SoUSa 072.190.242-15 r$1.212,00
211 JaUciaNE fErrEira doS SaNToS 553.029.122-87 r$1.212,00
212 JoaBSoN riBEiro dE MoraES 960.570.682-20 r$1.212,00
213 JoaNa JaNETE dE SoUZa 169.231.462-91 r$1.212,00
214 Joao BaTiSTa oliVEira dE JESUS 644.025.842-72 r$1.212,00
215 JoÃo BraZao dE aBrEU 629.527.812-49 r$1.212,00
216 Joao fErrEira BarBoSa 158.778.092-53 r$1.212,00
217 JoÃo oliVEira da crUZ 264.251.302-53 r$1.212,00
218 JociENE SilVa coSTa 756.126.072-53 r$1.212,00
219 JociNalVa aNdradE BaHia 048.939.692-50 r$1.212,00
220 JoElMa BaTiSTa liMa 007.881.832-06 r$1.212,00
221 JoElMa dE SoUZa loBaTo 053.833.202-61 r$1.212,00
222 JoHN BErliSoN do NaSciMENTo dE alMEida 045.322.762-76 r$1.212,00
223 JoNaS SaNTaNa SarUB 058.941.892-09 r$1.212,00
224 JoSaNE dE oliVEira E oliVEira 051.511.612-29 r$1.212,00
225 JoSE aldair dE oliVEira ToScaNo 869.231.532-04 r$1.212,00
226 JoSE aSSUNcao loPES 072.163.512-15 r$1.212,00
227 JoSE aUGUSTo MoraES PaiXao 004.888.632-79 r$1.212,00
228 JoSE BraNdÃo MaToS 951.492.872-53 r$1.212,00
229 JoSE coSTa dE carValHo 072.216.302-91 r$1.212,00
230 JoSE da GraÇa fEiToSa 168.079.952-53 r$1.212,00
231 JoSE diNiZ oliVEira BorGES 846.188.682-87 r$1.212,00
232 JoSÉ filHo TENÓrio dUarTE 779.781.022-20 r$1.212,00
233 JoSE fraNciSco PiNTo BraSil 797.935.252-15 r$1.212,00
234 JoSE Maria GaMa doS SaNToS 168.044.492-15 r$1.212,00
235 JoSE Maria MarQUES dE araUJo 005.624.022-84 r$1.212,00
236 JoSÉ Nildo liMa fErrEira 057.683.692-36 r$1.212,00
237 JoSE PiNTo PiNHEiro 854.914.622-68 r$1.212,00
238 JoSE raiMUNdo da coSTa SaNTaNa 997.721.752-15 r$1.212,00
239 JoSE riBaMar MUNiZ MiNEiro 459.942.932-53 r$1.212,00
240 JoSE rodriGo dUTra do NaSciMENTo 013.011.242-90 r$1.212,00
241 JoSE rodriGUES TEiXEira 028.855.552-03 r$1.212,00
242 JoSEaNE doS aNJoS lEal 816.701.682-04 r$1.212,00
243 JoSEci rodriGUES dE aNdradE 072.252.452-87 r$1.212,00
244 JoSEllY SoUSa BaTiSTa 062.006.272-07 r$1.212,00
245 JoSiaNE dE alMEida lacErda MarQUES 032.145.352-26 r$1.212,00
246 JoSiEllY aZEVEdo dE JESUS 000.127.882-79 r$1.212,00
247 JoSiElMa doS SaNToS cardoSo 542.331.272-87 r$1.212,00
248 JoSilENE BraZao aBrEU 553.027.692-04 r$1.212,00
249 JoSiMar MarQUES dE araUJo 967.156.852-15 r$1.212,00

250 JoSUE BriTo MoNTEiro 021.510.342-40 r$1.212,00

251 JoYcE dE oliVEira MarTiNS 552.916.002-68 r$1.212,00
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252 JoZiaNE aZEVEdo EVaNGEliST 024.903.272-40 r$1.212,00
253 JUciaNE BriTo doS SaNToS 701.662.472-27 r$1.212,00
254 JUcilENE doS PaSSoS SaNToS 933.566.842-72 r$1.212,00
255 JUcilENE GoMES MarTiNS 896.769.632-91 r$1.212,00
256 KardiNalE TriNdadE SETUBa 975.305.492-00 r$1.212,00
257 KEllEN SoUSa foNSEca 001.272.222-78 r$1.212,00
258 lEaNdra doS SaNToS SilVa 056.210.482-88 r$1.212,00
259 lEci rodriGUES dE oliVEira 022.093.402-92 r$1.212,00
260 lEiciaNi da SilVa coSTa 001.347.472-32 r$1.212,00
261 lEidiaNE BarBoSa caValcaNTE 008.635.222-97 r$1.212,00
262 lEiliaNa NaSciMENTo GoNÇalVES 037.021.342-47 r$1.212,00
263 lENildE BarBoSa dE SoUSa 002.401.262-97 r$1.212,00
264 lENildo MarTiNS GoMES 837.971.732-53 r$1.212,00
265 lEoNardo SaNToS liMa 701.086.732-19 r$1.212,00
266 liciaNa do ESPiriTo SaNTo doS SaNToS 004.361.582-13 r$1.212,00
267 lidia frEiTaS doS PaSSoS 810.411.442-53 r$1.212,00
268 liJoVaNia liMa da SilV 358.795.722-34 r$1.212,00
269 liNdalVa araGao doS SaNToS 791.429.662-72 r$1.212,00
270 lUaNa NaTalia dE frEiTaS SaNTaNa 032.948.012-03 r$1.212,00
271 lUcia doS SaNToS liMa 885.641.932-72 r$1.212,00
272 lUciaNo dUarTE riBEiro 991.093.282-20 r$1.212,00
273 lUciclEia SErra flEXa 944.769.342-34 r$1.212,00
274 lUcidETE BarBoSa da SilVa 052.589.782-81 r$1.212,00
275 lUciENE doS SaNToS arUJo 001.755.812-31 r$1.212,00
276 lUciENE MacHado dE MElo 033.964.022-78 r$1.212,00
277 lUcila BarBoSa rodriGUES 722.506.822-91 r$1.212,00
278 lUciMar da SilVa firMiNo 026.339.252-00 r$1.212,00
279 lUciNEidE dE frEiTaS BraNdao 041.151.622-10 r$1.212,00
280 lUciVaNE BarBoSa da SilVa 028.329.322-58 r$1.212,00
281 lUiS aUGUSTo araGao SoarES 773.790.042-04 r$1.212,00
282 lUiZ oTaVio PiNHEiro da SilVa 169.213.482-53 r$1.212,00
283 lUZia BriTo araUJo coSTa 846.678.182-04 r$1.212,00
284 lUZia roSaria NoBrE da SilV 741.807.202-30 r$1.212,00
285 lUZia SoUSa dE JESUS 948.738.952-00 r$1.212,00
286 lUZiaNE doS SaNToS araUJo 015.489.262-99 r$1.212,00
287 MacilENE alMEida SoarES 956.102.002-53 r$1.212,00
288 Maiara coSTa Nicacio 048.265.302-77 r$1.212,00
289 MaNoEl cardoSo liMa 072.187.452-53 r$1.212,00
290 MaNoEl da SilVa SaNToS 928.663.362-91 r$1.212,00
291 MaNoEl dE JESUS raMoS PaiXao 169.251.572-15 r$1.212,00
292 MaNoEl fErrEira do aMaral 355.334.552-72 r$1.212,00
293 MaNoEl Maria GaMa doS SaNToS 729.122.002-53 r$1.212,00
294 MaNoEl PEdro caSTro da crUZ 101.112.632-04 r$1.212,00
295 MaNUEllY PriScilla ViaNa do aMaral 022.573.682-90 r$1.212,00
296 MarcE SilVia SoUSa da SilVa 839.430.302-10 r$1.212,00
297 MarcEla cardoSo dE liMa 814.786.072-20 r$1.212,00
298 MarcElia lacErda doS SaNToS 028.393.012-88 r$1.212,00
299 Marcia do Socorro QUEiroZ dE caSTro 038.445.592-13 r$1.212,00
300 MarcoS caldEira araUJo 009.686.392-75 r$1.212,00
301 MarcYJoNa BraZao doS SaNToS 013.748.242-67 r$1.212,00
302 Maria aNToNia coSTa GoMES 794.680.472-53 r$1.212,00
303 Maria aParEcida da SilVa SaNToS 603.615.902-10 r$1.212,00
304 Maria aParEcida rodriGUES MaToS 064.446.302-31 r$1.212,00
305 Maria aUXiliadora MUNiZ dE SoUSa 581.590.702-25 r$1.212,00
306 Maria BENEdiTa caldEira Baia 509.346.352-34 r$1.212,00
307 Maria cardoZo liMa 354.881.902-87 r$1.212,00
308 Maria da coNcEicao araGao alBUQUErQUE 741.279.422-15 r$1.212,00
309 Maria da lUZ PErEira loPES 775.866.032-00 r$1.212,00
310 Maria dalViNa dE SoUSa SilVa 018.664.122-21 r$1.212,00
311 Maria daS GracaS doS PaSSoS SaNToS 010.332.112-81 r$1.212,00
312 Maria daS GracaS liMa dE oliVEira 354.898.392-87 r$1.212,00
313 Maria dE loUrdES GoMES da SilVa 168.041.392-91 r$1.212,00
314 Maria dE NaZarE BarroS corrEa 794.960.162-00 r$1.212,00
315 Maria dE NaZarÉ da crUZ coSTa 836.481.512-15 r$1.212,00
316 Maria dE NaZarE daMaScENa dE SoUSa 018.721.132-90 r$1.212,00
317 Maria dEUSiENE rEiS dE liMa 469.897.142-04 r$1.212,00
318 Maria dilcE GUiMraES BorGES 706.557.402-44 r$1.212,00

319 Maria do Socorro MoUrao roQUES 800.826.292-34 r$1.212,00

320 Maria EliSaNGEla da SilVa BEZErra 021.689.832-32 r$1.212,00

321 Maria fErrEira dE MiraNda 325.313.032-00 r$1.212,00
322 Maria fraNcilETE do aMaral 019.014.652-41 r$1.212,00
323 Maria fraNciSca SoUSa dE araUJo 808.773.542-00 r$1.212,00
324 Maria HElENa caSTro dE liMa 801.021.662-34 r$1.212,00
325 Maria iVaNildE cardoSo fUrTado 805.216.812-00 r$1.212,00
326 Maria JaNdira BarBoSa 487.483.582-15 r$1.212,00
327 Maria JoSE alVES dE SoUSa 029.600.642-40 r$1.212,00
328 Maria JoSE dE BriTo falcao 800.821.652-20 r$1.212,00
329 Maria JoSE liMa doS SaNToS 952.274.582-00 r$1.212,00
330 Maria lENicE faGUNdES PErNa 000.910.432-12 r$1.212,00
331 Maria lUcia coSTa SaNTaNa 869.236.682-04 r$1.212,00
332 Maria lUcia da PaiXao 819.857.892-72 r$1.212,00
333 Maria MadalENa dE oliVEira fialHo 019.450.042-07 r$1.212,00
334 Maria NaTalicE frEiTaS doS rEiS 015.729.992-92 r$1.212,00
335 Maria NEUZa da SilVa 772.465.002-00 r$1.212,00
336 Maria NicE GoMES dE frEiTaS 469.911.662-00 r$1.212,00
337 Maria NilcE da coSTa SaNTaNa 933.566.682-34 r$1.212,00
338 Maria odETE PErNa dE oliVEira 956.872.112-68 r$1.212,00
339 Maria oNEidE coSTa TENorio 009.923.242-11 r$1.212,00
340 Maria orlENa cardoSo rodriGUES PacHEco 355.336.172-72 r$1.212,00
341 Maria raiMUNda dE aBrEU foNSEca 354.896.262-91 r$1.212,00
342 Maria raiMUNda GoMES SaNcHES 750.817.922-68 r$1.212,00
343 Maria raiMUNda VaZ da GaMa 681.388.902-82 r$1.212,00
344 Maria rEGiNa fEliX doS PaSSoS 057.706.872-58 r$1.212,00
345 Maria roSaNGEla MUNiZ BarBoSa 708.538.782-34 r$1.212,00
346 Maria rUTH dE JESUS SilVa 365.885.632-72 r$1.212,00
347 Maria Socorro fErrEira liMa 687.795.422-04 r$1.212,00
348 Maria SoraYa roSENdo PErEira 000.602.582-09 r$1.212,00
349 Maria TENorio doS SaNToS 911.317.822-91 r$1.212,00
350 Maria TErEZiNHa PiNTo BraSil 741.982.972-15 r$1.212,00
351 Maria UrSUliNa GoMES SaNcHES 774.166.942-72 r$1.212,00
352 Maria WaNildE dE SoUSa Nicacio 646.579.572-87 r$1.212,00
353 MariaNa da SilVa frEiTaS 029.084.112-70 r$1.212,00
354 MariaNE MENdES da SilVa 054.049.902-10 r$1.212,00
355 MariaNY liMa do aMaral 008.482.812-92 r$1.212,00
356 MariETE MaciEl dE SoUZa 829.850.572-72 r$1.212,00
357 MarilENE fErrEira ViaNa 752.141.642-20 r$1.212,00
358 MarilENE liMa da SilVa 883.652.552-00 r$1.212,00
359 MarilEUZa GaMa doS SaNToS 833.336.302-49 r$1.212,00
360 MarilHa SErra SErrao 552.954.952-72 r$1.212,00
361 Mario MENdES caSTro 767.254.132-34 r$1.212,00
362 MarlENE dE oliVEira fialHo 028.779.262-57 r$1.212,00
363 MarlENE Garcia dE SoUSa 760.681.022-20 r$1.212,00
364 MarTa do NaSciMENTo GoMES 701.064.822-03 r$1.212,00
365 MaTEUS SaNTaNa SarUB 028.706.672-05 r$1.212,00
366 MaTildE MarQUES doS SaNToS 469.943.862-87 r$1.212,00
367 MaYara PiNHEiro MoNTEiro 040.911.842-78 r$1.212,00
368 MiKElE BaHia doS SaNToS 028.851.872-12 r$1.212,00
369 MilENa aMaral doS SaNToS 553.038.972-49 r$1.212,00
370 MilENE GoMES dE SoUSa 016.937.442-44 r$1.212,00
371 MirlaNE doS SaNToS VEiGa 028.805.282-08 r$1.212,00
372 MoEMa doS SaNToS rodriGUES 014.085.572-66 r$1.212,00
373 MoiSES liMa dE frEiTaS 359.031.982-87 r$1.212,00
374 MoYSES PaiVa BarBoSa 542.331.862-91 r$1.212,00
375 Naiara BENTES PiNHEiro 067.115.852-08 r$1.212,00
376 NaTaliNo BorGES dE SoUZa 817.188.532-20 r$1.212,00
377 NaYaNE SoUSa TaVarES 058.692.702-60 r$1.212,00
378 NaYla BENicio ViaNa 038.380.842-17 r$1.212,00
379 NaZiEl alMEida da SilVa 023.423.492-03 r$1.212,00
380 NilcioNE PErNa doS SaNToS 015.964.082-27 r$1.212,00
381 NilZa da GaMa SaNToS 009.456.422-10 r$1.212,00
382 NiVia fErrEira rodriGUES MENdES 701.058.502-41 r$1.212,00
383 odilENE coSTa PErNa 460.037.112-72 r$1.212,00
384 odiNEi PalHETa PirES 878.198.482-00 r$1.212,00
385 oSMariNa fErrEira MarQUES dE SoUZa 851.056.352-72 r$1.212,00
386 PaloMa lUcia rocHa doS SaNToS 058.486.322-51 r$1.212,00
387 PaTricia dE JESUS ViaNa 079.627.932-28 r$1.212,00

388 PEdro raMoS roMaNo 020.658.382-64 r$1.212,00

389 PriScila SilVa doS SaNToS 017.567.992-45 r$1.212,00
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390 rafaEla alVES rodriGUES 068.260.552-28 r$1.212,00
391 rai liMa GUiMaraE 709.497.372-16 r$1.212,00
392 raiaNY fUrTado da coSTa 013.110.512-44 r$1.212,00
393 railla dE SENa riBEiro 003.346.722-60 r$1.212,00
394 railSoN liMa BaTiSTa 023.396.312-03 r$1.212,00
395 raiMiSoN oliVEira fErrEira 022.364.312-28 r$1.212,00
396 raiMUNda criSTiaNE BarBoSa da SilVa 001.922.192-43 r$1.212,00
397 raiMUNda do liVraMENTo fErrEira PaiXao 469.911.742-20 r$1.212,00
398 raiMUNda doMiNGaS fErrEira 522.147.532-49 r$1.212,00
399 raiMUNda fUrTado dE oliVEira 020.245.832-61 r$1.212,00
400 raiMUNda NoNaTa da SilVa PaiXao 520.962.382-34 r$1.212,00
401 raiMUNda PErEira rodriGUES 920.334.152-87 r$1.212,00
402 raiMUNda QUEiroZ rodriGUES 797.606.272-72 r$1.212,00
403 raiMUNdo aBrEU da coSTa 123.798.402-53 r$1.212,00
404 raiMUNdo Garcia 354.891.702-04 r$1.212,00
405 raliria da SilVa dUarTE 011.319.372-60 r$1.212,00
406 raNiElY BENTES ViaNa 066.669.842-26 r$1.212,00
407 raUl KENNEdY doS SaNToS liMa 035.301.902-09 r$1.212,00
408 raYaNa aBrEU dE SoUSa 039.557.872-81 r$1.212,00
409 raYNa lacErda fariaS 001.752.972-74 r$1.212,00
410 raYra dYrcE doS SaNToS liMa 017.923.232-04 r$1.212,00
411 rEGiNaldo MarQUES araUJo 354.913.452-53 r$1.212,00
412 rEiNaldo SoarES corrEa 029.956.002-38 r$1.212,00
413 rENilda PrUdENTE doS SaNToS 823.455.892-72 r$1.212,00
414 riTa dE cáSSia MoUra dE liMa 033.273.422-61 r$1.212,00
415 rodriGo foNSEca PaSSoS 071.649.652-69 r$1.212,00
416 rodriGo MENdES MoUra 068.921.222-48 r$1.212,00
417 roNaldo MarQUES araUJo 810.081.122-91 r$1.212,00
418 roSa Maria MorEira da SilVa 749.409.962-04 r$1.212,00
419 roSaNGEla oliVEira doS SaNToS 048.921.812-18 r$1.212,00
420 roSariNa do Socorro BarroSo doS SaNToS 000.255.732-09 r$1.212,00
421 roSiaNE do ESPiriTo SaNTo doS SaNToS 004.844.172-40 r$1.212,00
422 roSidETH cardoSo dE liMa 714.879.722-53 r$1.212,00
423 roSiENE MUNiZ dE SoUSa 869.228.822-53 r$1.212,00
424 roSilda GarÇoN dUTra 013.043.622-48 r$1.212,00
425 roSilETE ViEira rodriGUES 016.700.722-07 r$1.212,00
426 roSilEY SilVa SaNToS 015.767.812-16 r$1.212,00
427 roSiNEidE doS SaNToS dE caSTro 012.932.182-60 r$1.212,00
428 roSiNEidE MiraNda dE SoUZa 012.193.582-58 r$1.212,00
429 roSiNETE MiraNda doS SaNToS 851.393.942-00 r$1.212,00
430 roSiNETH MarQUES dE araUJo 955.733.992-68 r$1.212,00
431 roSirENE MUNiZ BarBoSa 925.048.412-72 r$1.212,00
432 roZaNa da SilVa EVaNGEliSTa 053.132.622-54 r$1.212,00
433 roZaNGEla da SilVa EVaNGEliSTa 031.007.752-44 r$1.212,00
434 roZiaNE fariaS lacErda 587.346.602-59 r$1.212,00
435 roZildo MarQUES araUJo 679.155.402-97 r$1.212,00
436 roZilENE rodriGUES GaMa 669.495.562-68 r$1.212,00
437 roZiMErES dE SoUSa frEiTaS 619.085.332-34 r$1.212,00
438 rUaNdErSoN dE SoUSa BraNdao 039.672.592-93 r$1.212,00
439 rUBia SaNToS doS SaNToS 021.510.972-42 r$1.212,00
440 rUTHaNE VEiGaS MaToS 994.045.242-04 r$1.212,00
441 rUTiElY dE SoUSa SoUSa 029.703.952-07 r$1.212,00
442 SaBriNa dE SoUZa aNdradE 014.205.322-86 r$1.212,00
443 SaBriNa foNSEca dE SoUSa 010.262.072-58 r$1.212,00
444 SaBriNa SoUTo da SilVa 060.766.902-08 r$1.212,00
445 SaMara da SilVa BraZao 006.574.772-06 r$1.212,00
446 SaMUEl PErEira BaTiSTa 552.916.432-34 r$1.212,00
447 SaNdra da SilVa cardoSo 056.875.062-41 r$1.212,00
448 SaNdra Maria dE oliVEira ToScaNo 837.980.642-53 r$1.212,00
449 SaNdriElE dE oliVEira ToScaNo 701.058.972-05 r$1.212,00
450 SHirlEM do Socorro SENa BraZao 004.543.122-10 r$1.212,00
451 SHirlENE da SilVa PaNToJa 055.886.162-86 r$1.212,00
452 SidiNEia PaNToJa da crUZ 880.255.602-44 r$1.212,00
453 SidiNEY MENEZES NaSciMENTo 317.108.402-34 r$1.212,00
454 SiloNildE dE MElo PaSTaNa 055.572.452-27 r$1.212,00
455 SilVia NETHE BraNdÃo MElo 047.852.252-54 r$1.212,00
456 SiMoNE loPES PiNTo 003.065.562-51 r$1.212,00

457 SioNE da SilVa dUTra 935.743.392-91 r$1.212,00

458 SirlENE do aMaral SilVa 469.933.552-72 r$1.212,00

459 SirlEYaNE PErNa ViaNa 057.642.902-36 r$1.212,00
460 SoNia MaciEl corrEa 796.848.312-34 r$1.212,00
461 STHEfaNY aMaral da SilVa 058.557.982-24 r$1.212,00
462 SUaNE liMa PiMENTEl 021.248.692-64 r$1.212,00
463 SUElEN oliVEira da SilVEira 065.205.382-30 r$1.212,00
464 SUZi ElENE PaSTaNa ViaNa dE MElo 023.753.422-32 r$1.212,00
465 TafiNiS raMoS PErEira 708.471.221-66 r$1.212,00
466 TaiSNaN liMa PaiXao 028.050.622-80 r$1.212,00
467 TaTiaNE BraGa TorrES 934.512.292-34 r$1.212,00
468 TaTiaNE dUarTE foNSEca 977.053.652-00 r$1.212,00
469 TaTiaNY caSTElo SoUZa 988.849.302-78 r$1.212,00
470 TaYaNE GoNcalVES GoMES 017.665.732-07 r$1.212,00
471 THali flEXa da SilVa 070.314.382-41 r$1.212,00
472 THiaGo MarQUES doS SaNToS 089.895.552-13 r$1.212,00
473 ValdEclEia alBUQUErQUE fidEliS 748.510.982-00 r$1.212,00
474 ValdENildo airES SilVa 677.132.622-53 r$1.212,00
475 VaNdErlaNi doS SaNToS JaPEca 032.996.712-60 r$1.212,00
476 VaNdErlEia caETaNo dE caSTro 018.664.232-66 r$1.212,00
477 VaNdrEZa GaMa NaSciMENTo 043.334.912-31 r$1.212,00
478 VaNESSa MEllo doS SaNToS 017.607.922-09 r$1.212,00
479 VEroNica BraSil SoarES 016.937.452-16 r$1.212,00
480 VilMa PaiVa da SilVa 007.482.972-60 r$1.212,00
481 VilMa ViaNa rodriGUES 807.457.252-87 r$1.212,00
482 ViTor BarBoSa SaNTaNa 183.901.452-00 r$1.212,00
483 WalcENY GUioMaraES liMa 017.606.902-01 r$1.212,00
484 WaldENira fErrEira dE MoraES 259.676.732-53 r$1.212,00
485 WaldENora dUarTE SoarES 590.039.792-00 r$1.212,00
486 WaldicilENE daMaScENo dUTra 023.002.422-06 r$1.212,00
487 WaldiNEia cardoSo doS SaNToS 840.379.972-15 r$1.212,00
488 WaldirENE dE MoraES carValHo 750.794.532-49 r$1.212,00
489 WaMErSoN MElo doS SaNToS 041.826.402-33 r$1.212,00
490 WaNdErlEi SoarES da SilVa 027.577.132-64 r$1.212,00
491 WaNESSa ViEGaS MarTiNS 033.043.432-29 r$1.212,00
492 WEllEN SaNToS dE SoUSa 066.488.872-06 r$1.212,00
493 WElliNGToN JoSÉ SoarES da SilVa 700.833.892-96 r$1.212,00
494 WilKiSoN da SilVa Garcia 051.382.412-06 r$1.212,00
495 WillEN oliVEira caldEira 000.958.462-55 r$1.212,00
496 WilSoN MorEira Garcia 168.089.832-91 r$1.212,00
497 WladiMir alVES MErcES 763.137.862-20 r$1.212,00
498 YaNdra MElo dE SoUSa 019.905.012-06 r$1.212,00
499 ZENilda NaZarE doS SaNToS 767.256.262-20 r$1.212,00
500 ZiTo froES alVES 650.852.802-53 r$1.212,00

Valor ToTal r$606.000,00

art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 815755
Portaria Nº 171 de 09 de Maio de 2022.

institui a comissão de Trabalho para a realização do Plano Estratégico do 
corpo de Bombeiros Militar e coordenadoria Estadual de defesa civil.
o coMaNdaNTE-GEral do cBMPa E coordENador ESTadUal dE dE-
fESa ciVil, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 4° 
e art. 10 da lei nº 5.731, de 15 de dezembro de 1992;
considerando a lei federal nº 13.675, de 11 de junho de 2018, que institui 
o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) e cria a Política Nacional de 
Segurança Pública e defesa Social (PNSPdS), resolve:
art. 1º fica instituída a comissão de elaboração do Planejamento Estra-
tégico do corpo de Bombeiros Militar do Pará (cBMPa) e coordenadoria 
Estadual de defesa civil (cEdEc).
art. 2º a comissão será composta por militares do cBMPa e civis cedidos 
de outras instituições.
Parágrafo único. Todos os coronéis da corporação deverão participar cola-
borativamente com a comissão.
art. 3º São objetivos da comissão:
i - Elaborar o Planejamento Estratégico tendo como base as premissas pre-
vistas nos Planos de Governos Nacional e Estadual direcionados ao Sistema 
de Segurança Pública e defesa Social;
ii - realizar as fases: diagnóstica, política, estratégica e de gestão, em 
consonância com as prioridades do cBMPa e cEdEc;
iii - integrar as instituições que realizam atividades comuns à missão do 
CBMPA, para a realização de diagnóstico externo, visando a identificação 
de oportunidades e ameaças;
iV - Sugerir a elaboração, criação e implementação de legislações para o 
gerenciamento e a governança do Plano Estratégico do cBMPa e cEdEc.
art. 4º a comissão reunir-se-á de acordo com o planejamento do chefe do EMG.
art. 5º a comissão será vinculada diretamente ao comandante-Geral da 
corporação e composta da seguinte forma:
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i - coordeNaÇÃo GeraL
JaYME dE aViZ BENJÓ - cEl QoBM
ii - coordeNaÇÃo eXecUtiVa
JaiME roSa dE oliVEira – cEl QoBM
iii - assessoria tÉcNica
roBErTo carloS PaMPloNa da SilVa - TcEl QoBM
EdGar aUGUSTo da GaMa GoES - TcEl QoBM
MarcElo MoraES NoGUEira - TcEl QoBM
ViViaN roSa lEiTE - TcEl QoBM
JoHaNN MaK doUGlaS SalES da SilVa - TcEl QoBM
allE HEdEN TriNdadE dE SoUZa - TcEl QoBM
PaBlo crUZ dE oliVEira - TcEl QoBM
MoiSÉS TaVarES MoraES - TcEl QoBM
aNa PaUla TaVarES PErEira aMador - TcEl QoBM
arTHUr arTEaGa dUraNS VilacorTa - MaJ QoBM
ZilVaNdro PiNHEiro dE MacEdo - MaJ QoBM
MaNoEl lEoNardo coSTa SarGES - MaJ QoBM
rENaTa dE aViZ BaTiSTa - caP QoBM
alEX doS SaNToS lacErda - caP QoBM
iSraEl SilVa dE SoUZa - caP QoBM
WaldEMar cHaGaS dE SoUZa - caP QoaBM
dHiEGo SaNToS da SilVa - cB BM
daiaNE SaNTaNa BElforT (SEGUP)
dÉBora BaNdEira MoraES TriNdadE (SEGUP)
MaTHEUS rodriGUES TaVarES (SEGUP)
TaiNá PErEira MENdES (SEGUP)
iV - ProJeto e ediÇÃo eXecUtiVa
rodriGo MarTiNS do ValE - caP QoBM
V - reVisÃo de LÍNGUa PortUGUesa
Me. EMMaNUEllE PaNToJa SilVa
Vi - eQUiPe de reVisÃo coNteUdista
dra. aNdrEa BiTENcoUrT PirES cHaVES (UfPa)
Me. Nádia MaGalHÃES (diPrEV/SEGUP)
Vii - editoraÇÃo e diaGraMaÇÃo
Sob a responsabilidade da 5ª Seção do EMG
Viii - FotoGraFias
Sob a responsabilidade da 5ª Seção do EMG
iX - reVisÃo FiNaL
EdSoN afoNSo dE SoUSa dUarTE – TcEl QoBM
art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus 
efeitos a contar de 1º de abril de 2022, encerrando-se em 1º de janeiro 
de 2023.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 816205

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

eXtrato da Portaria N°115/iN/coNtrato, 
de 15 de JUNHo 2022

exercício: 2022
Processo nº: 2022/464572
contrato n°: 084/2022.
fiscal do contrato: MaJ QoBM rr aNTÔNio carloS da SilVa E SoUZa, 
Mf: 3381714/1.
fiscal Suplente do contrato: MaJ QoBM rodriGo oliVEira fErrEira dE 
MElo, Mf: 57190103/1
objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de fornecimento de alimentação e bebidas para coquetel, coffee break, co-
quetel e almoço/jantar com serviço de garçom para eventos para atender 
as necessidades do corpo de Bombeiros Militar do Pará – cBMPa
Valor:  r$ 241.050,00 (duzentos e quarenta e um mil, cinquenta reais).
Vigência: Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá 
vigência até o vencimento do contrato e de seus termos aditivos, quando 
houver.
contratada: Mc XErfaN rEcEPEÇÕES ME.
cNPJ: 05.332.940/0001-00.
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 815969

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº: 084/2022
EXErcÍcio: 2022
objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de fornecimento de alimentação e bebidas para coquetel, coffee break, co-
quetel e almoço/jantar com serviço de garçom para eventos para atender 
as necessidades do corpo de Bombeiros Militar do Pará – cBMPa.
origem: PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 119/2021, ata de registro de Pre-
ços n° 080/2022 – SESMa e Processo administrativo n° 2022/464572.
data da assinatura: 15/06/2022
Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – TESoUro.
funcional Programática: 06.122.1297.8338 – operacionalização das ações 
administrativas.
Elemento de despesa: 339039 – serviço de terceiros – pessoa jurídica.
Plano interno: 4120008338c
Valor Global: r$ 241.050,00 (duzentos e quarenta e um mil e cinquenta reais)
Vigência: 15/06/2022 aTÉ 15/06/2023
contratada: Mc XErfaN rEcEPEÇÕES ME
cNPJ: : 05.332.940/0001-00
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza - cEl QoBM

Protocolo: 815961

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do 1° terMo aditiVo ao coNtrato N°055/2021
Exercício: 2022
data da assinatura: 20/06/2022
objeto: a prorrogação da vigência por mais 12 meses e o reajuste de 
acordo com o Índice Nacional de Preços ao consumidor amplo (iPca), ao 
valor global do contrato n°055/2021. o valor global do contrato passará 
de r$8.700,00 (oito mil e setecentos reais), para r$9.635,00 (nove mil 
seiscentos e trinta e cinco reais).
dotação orçamentária: Unidade Gestora: 310101
fonte de recurso: 0101000000 – Tesouro.
funcional Programática: 06.122.1297.8338 – operacionalização das ações 
administrativas.
Elemento de despesa: 339039 – outros serviços de terceiros – pessoa jurídica.
Plano interno: 4120008338c
Vigência: 22/06/2022 até 21/06/2023
contratada: NP TEcNoloGia E GESTÃo dE dadoS lTda
cNPJ: 07.797.967/0001-95
ordenador: Hayman apolo Gomes de Souza – cEl QoBM.

Protocolo: 816092

diÁria
.

Portaria Nº 172/diÁria/cedec de 20 de JUNHo de 2022
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto Estadual de n° 2.539, 
de 20 de maio de 1994 e PorTaria N° 015 de 10 de Janeiro de 2022 – cBMPa, 
publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 de 12 de Janeiro de 2022,
resolve:
art. 1º – conceder aos militares: caP QoBM GilMarcoS da SilVa, TEN 
QoBM SaMUEl JoNaTHa araUJo da MoTa, cB QBM roBErTo BarBoSa da 
SilVa, cB QBM EliaS SilVa dE carValHo e cB QBM HoNorico SoarES 
BiTENcoUrT JUNior, 03 (três) diárias de alimentação e 02 (duas) diárias 
de Pousada para cada, perfazendo um valor total de r$ 3.329,90 (TrÊS Mil, 
TrEZENToS E ViNTE E NoVE rEaiS, NoVENTa cENTaVoS), por terem segui-
do viagem de altamira-Pa para o município de Porto de Moz-Pa, na região de 
integração do Xingu e com diárias do grupo B, no período de 22 a 24 de junho 
de 2022, a serviço da coordenadoria Estadual de defesa civil.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 816075
Portaria Nº 168/diÁria/cedec de 20 de JUNHo de 2022

o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e PorTaria N° 015 de 10 de 
Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 
de 12 de Janeiro de 2022,
resolve:
art. 1º – conceder ao militares: TcEl QoBM orlaNdo fariaS PiNHEiro, 
caP QoBM MaUriNEi fErrEira alVES, SGT QBM JoSEElSoN MoNTEiro 
GUiMaraES, SGT QBM riVEliNo QUEiroZ dE araÚJo e SGT QBM faBio 
JUNior SoUSa doS SaNToS, 01 (uma) diária de alimentação para cada, 
perfazendo um valor total de r$ 698,97 (SEiScENToS E NoVENTa E oiTo 
rEaiS E NoVENTa E SETE cENTaVoS), por terem seguido viagem de ca-
panema-Pa para o município de ourém-Pa, na região de integração do rio 
capim e com diárias do grupo B, no dia 14 de junho de 2022, a serviço da 
coordenadoria Estadual de defesa civil.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 815945
Portaria Nº 171/diÁria/cedec de 20 de JUNHo de 2022

o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e PorTaria N° 015 de 10 de 
Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 
de 12 de Janeiro de 2022,
resolve:
art. 1º – conceder aos militares: caP QoBM fErNaNdo VarEla caMa-
riNHa, TEN QoBM MaTEUS HENriQUE BiTENcoUrT MacEdo, cB QBM 
SEZiNaNdo EldEr do NaSciMENTo MElo e cB QBM WadSoN BraZ dU-
arTE BEZErra, 03 (três) diárias de alimentação e 02 (duas) diárias de 
pousada para cada, perfazendo um valor total de r$ 2.696,90 (doiS Mil, 
SEiScENToS E NoVENTa E SEiS rEaiS E NoVENTa cENTaVoS), por terem 
seguido viagem de Tucuruí-Pa para o município de Pacajá-Pa, na região 
de integração do Xingu e com diárias do grupo B, no período de 22 a 24 
de junho de 2022, a serviço da coordenadoria Estadual de defesa civil.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 815955
Portaria Nº 167/diÁria/cedec de 20 de JUNHo de 2022

o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e PorTaria N° 015 de 10 de 
Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 
de 12 de Janeiro de 2022,
resolve:
art. 1º – conceder aos militares: SGT QBM JoSiNaldo PiNHEiro riBEi-
ro, SGT QBM VaNdilSoN alVES dE JESUS, cB QBM JEfErSoN da ro-
cHa cordEiro e cB QBM Marilia lEao da coSTa PaNToJa, 06 (seis) 
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diárias de alimentação e 05 (cinco) diárias de pousada, perfazendo um 
valor total de r$ 5.686,56 (ciNco Mil, SEiScENToS E oiTENTa E SEiS 
rEaiS E ciNQUENTa E SEiS cENTaVoS), por terem seguido viagem de 
Belém-Pa para os municípios de altamira-Pa, Medicilândia/Pa e Porto de 
Moz/Pa na região de integração do Xingu e com diárias do grupo B, no 
período de 20 a 25 de junho de 2022, a serviço da coordenadoria Estadual 
de defesa civil.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 815941
Portaria Nº 165/diÁria/cedec de 20 de JUNHo de 2022

o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e PorTaria N° 015 de 10 de 
Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 
de 12 de Janeiro de 2022,
resolve:
art. 1º – conceder aos militares: SGT QBM adriaNo dE aViZ BarBoSa, 
SGT QBM HErBErT carloS liNo BarroS e cB QBM NilToN do roSário 
SoUZa, 04 (quatro) diárias de alimentação e 03 (três) diárias de pousada 
para cada, perfazendo um valor total de r$ 2.732,52 (doiS Mil, SETEcEN-
ToS E TriNTa E doiS rEaiS E ciNQUENTa E doiS cENTaVoS), por terem 
seguido viagem de Belém-Pa para o município de Pacajá-Pa, na região de 
integração do Xingu e com diárias do grupo B, no período de 21 a 24 de 
junho de 2022, a serviço da coordenadoria Estadual de defesa civil.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 815935
Portaria Nº 169/diÁria/cedec de 20 de JUNHo de 2022

o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e PorTaria N° 015 de 10 de 
Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 
de 12 de Janeiro de 2022,
resolve:
art. 1º – conceder aos militares: MaJ QoBM SaiMo coSTa da SilVa, 
caP QoBM GilMarcoS da SilVa, TEN QoBM SaMUEl JoNaTHa araÚJo 
dE MoTa, TEN QoBM lUcaS rodriGUES da SilVa, SGT QBM carloS 
MaGNo GoMES MaToS, SGT QBM clEilSoN aNdradE liMa, cB QBM 
frEdErico VicENTiNi, cB QBM EliaS SilVa dE carValHo, cB QBM Ho-
Norico SoarES BiTENcoUrT JÚNior e Sd QBM THaÍS dE alcÂNTara 
MacEdo fiGUEirEdo, 01 (uma) diária de alimentação para cada, perfa-
zendo um valor total de r$ 1.355,71 (UM Mil, TrEZENToS E ciNQUENTa 
E ciNco rEaiS E SETENTa E UM cENTaVoS), por terem seguido viagem 
de altamira-Pa para o município de anapú-Pa, na região de integração do 
Xingu e com diárias do grupo B, no dia 15 de junho de 2022, a serviço da 
coordenadoria Estadual de defesa civil.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 815948
Portaria Nº 170/diÁria/cedec de 20 de JUNHo de 2022

o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e PorTaria N° 015 de 10 de 
Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 
de 12 de Janeiro de 2022,
resolve:
art. 1º – conceder aos militares: MaJ QoBM SaiMo coSTa da SilVa, 
caP QoBM GilMarcoS da SilVa, cB QBM roBErTo BarBoSa da SilVa, 
cB QBM EliaS SilVa dE carValHo e Sd QBM aMaNda NÉ oliVEira 
caSTro, 01 (uma) diária de alimentação para cada, perfazendo um valor 
total de r$ 683,13 (SEiScENToS E oiTENTa E TrÊS rEaiS E TrEZE cEN-
TaVoS), por terem seguido viagem de altamira-Pa para o município de 
Medicilândia-Pa, na região de integração do Xingu e com diárias do grupo 
B, no dia 21 de junho de 2022, a serviço da coordenadoria Estadual de 
defesa civil.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 815949
..

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

1. Portaria Nº 001 /2022/dPa
BeLÉM/Pa, 06 de JUNHo de 2022.

a dra. SoraNda dE NaZarÉ aBrEU do NaSciMENTo, delegada de Polícia 
civil, diretora da divisão de Polícia administrativa, no uso de suas atribui-
ções legais, etc.
3. c o N S i d E r a N d o: o teor do Memorando nº 51/2022 dPViG-PcPa, 
oriundo da delegacia de Polícia de Vigia/Pa, encaminhado a esta divisão 
de Polícia administrativa, através do PaE: 2022/622432, onde o delega-

do Jefferson de Sousa Ribeiro, comunica o baleamento da adolescente 
roberta Heloiza costa ataide, de 15 anos de idade, fato ocorrido no dia 
21/04/2022, por volta de 21h30min no interior do estabelecimento deno-
minado “POUSADA CHAMEGO”, localizada na Rua Generalíssimo Deodoro, 
s/nº, bairro centro, Vigia/Pa;
4. c o N S i d E r a N d o: serem atribuições desta divisão o cadastramen-
to, regularização e fiscalização dos estabelecimentos de diversões públicas 
e afins, em conformidade com o que preceitua o Decreto nº 2.423, de 
31/08/1982, e a necessidade de se apurar rigorosamente o fato;
5. R E S O L V E: Instaurar o Processo Administrativo Apuratório–PAA, a fim 
de que sejam apurados os fatos ora denunciados no prazo de 30 (trinta) 
dias, sob a presidência da dPc aNdrEZZa MarTiNS fraNco.
1. Encaminhar ao senhor delegado Geral de Polícia civil, para apreciação e 
a devida autorização para publicação no Diário Oficial do Estado.
6. dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
7. delegada Soranda de Nazaré abreu do Nascimento
8. diretora da dPa/Pc/Pa

Protocolo: 816059

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

BeLÉM-Pa, terÇa-Feira, 14 de JUNHo de 2022.
Portaria N.º 092/2022-dGPc/diVersos

a chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil/Pa, aNa MicHEllE 
GoNÇalVES SoarES ZaGalo, no uso de suas atribuições legais.
coNSidEraNdo: os termos da lei complementar nº 022/94 de 
15/03/1994, alterada pela lei nº 055/2006, que confere ao delegado Ge-
ral, atribuições para dirigir a Polícia civil e praticar os demais atos neces-
sários à eficaz Administração da Instituição Policial;
coNSidEraNdo: a recomendação da auditoria Geral do Estado, no sen-
tido de que seja designado fiscal para os contratos vigentes com vistas a 
acompanhar a execução dos mesmos.
coNSidEraNdo: a PorTaria N°182/2020-dc/PcPa, do dia 28 de outubro 
de 2020, publicada no doE N°34.394 dia 04 de novembro de 2020.
rESolVE:
i – dESiGNar nos termos da lei n° 8666/93 a servidora KariNa corrEia 
fiGUEirEdo, delegado de Polícia, matrícula n°57200621, para acompa-
nhar como FISCAL a execução do Contrato nº 355/2022 – PC/PA, firmado 
com a orGaNiZaÇÃo Social Pará 2000, cNPJ nº 03.584.058/0001-18, 
cujo objeto do presente contrato a locação de espaço na arENa GUilHEr-
ME ParaENSE —MaNGUEiriNHo discriminado(s) na cláUSUla 27a, sen-
do que seu uso se destina exclusivamente à realização do evento denomi-
nado, “SolENidadE dE ENcErraMENTo do cUrSo dE forMaÇÃo doS 
NOVOS POLICIAIS CIVIS, ORIUNDOS DO CONCURSO C-206 E 207” dos 
cargos de delegados de Polícia civil, Escrivães, investigadores e Papilosco-
pistas de Polícia civil, no período de 21 e 22 de junho de 2022., e no seu 
impedimento a servidora caMilla cHriSTiaNE MENdES alVES, chefe de 
Serviço, matrícula n° 5917856/3, que assistirá o referido contrato com as 
mesmas atribuições, no âmbito da Polícia civil do Estado do Pará, desde o 
início até o término da vigência contratual.
II – ATRIBUIR ao fiscal do Contrato as seguintes atividades:
a) acompanhar a execução contratual, em seus aspectos quantitativos e 
qualitativos;
b) registrar todas as ocorrências surgidas durante a execução do objeto;
c) determinar a reparação, correção ou substituição, às expensas da em-
presa contratada, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;
d) rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento executado em desacordo 
com o contrato;
e) exigir e assegurar o cumprimento dos prazos previamente estabelecidos;
f) exigir o cumprimento das cláusulas do contrato e respectivos termos 
aditivos (verificar a existência de possível subcontratação vedada contra-
tualmente, por exemplo);
g) atestar e encaminhar as faturas/notas fiscais, devidamente atestadas 
para a diretoria de administração;
h) comunicar à autoridade superior, em tempo hábil, qualquer ocorrência 
que requeira decisões ou providências que ultrapassarem sua competên-
cia, em face de risco ou iminência de prejuízo ao interesse público;
iii – dETErMiNar a diretoria de administração que adote as devidas pro-
vidências ao fiel cumprimento do presente Ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil/Pa

Protocolo: 815745

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aBertUra de Fase recUrsaL das ProPostas coNVite 
Nº 01/2022-Pc/Pa

Processo adMiNistratiVo N°. 2022/407764.
oBJETo: rEforMa E adEQUaÇÃo da dElEGacia dE Policia ciVil dE 
Vila doS caBaNoS
No dia 10/06/2022 foi realizada sessão de abertura das propostas das 
licitantes participantes do certame e em ato contínuo o encaminhamento 
para o setor técnico de engenharia para avaliação, concluindo a cPl após 
parecer técnico que todas as empresas tiveram suas propostas aceitas. 
abre-se prazo recursal a contar dessa publicação.
comissão de licitação Polícia civil do Estado do Pará

Protocolo: 815709
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iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo N°279/2022 - PcPa
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia ciVil do ESTado do Pará, inscrito no cNPJ/
Mf sob o nº 00.368.105/0001-06, e o Sr. lUcaS PiMENTEl GoMES lUZ, 
pessoa física, inscrita no cPf/Mf sob o nº 005.362.433-52. oBJETo: con-
tratação da prestação de serviço técnico profissional especializado, para 
atender ao cUrSo dE forMaÇÃo dE PoliciaiS ciViS, categorias: Es-
crivão, investigador, e Papiloscopista de Polícia civil, 2ª Etapa do con-
curso Público c-207/2020-SEPlad/PcPa, aprovado pela resolução n° 
413/2021 – coNSUP, de 21/12/2021. Processo nº2022/627935, como 
docENTE das turmas iPc 01, iPc, 02, iPc 11, iPc 12, iPc 03, iPc 06, 
EPc 06 e EPc 07, com carga horária total de 200 (duzentas) horas-aula, 
no valor unitário de r$70,00 (setenta reais), totalizando o valor de r$ 
14.000,00,00 (quatorze mil reais). da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUS-
TificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo: a presente contratação 
fundamenta-se no art. 25, caput da lei nº 8.666/93 e suas alterações, con-
siderando o valor para contratação. Valor ESTiMado: r$ 14.000,00,00 
(quatorze mil reais). rEcUrSoS orÇaMENTárioS: função Programática: 
40101.06.128.1502.8833; Elemento de despesa: 339036/339047; fonte: 
0101. ordENador rESPoNSáVEl: aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES 
ZaGalo, chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do 
Pará. foro: Belém – Estado do Pará. daTa: 10/06/2022.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará.
(republicado por ter saído com incorreção no doe n°35.012, de 20 
de junho de 2022)

Protocolo: 816198

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
a chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará. 
Resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 278/2022-PC/
Pa para contratação de lUcaS PiMENTEl GoMES lUZ. Valor: r$ 700,00 
(setecentos reais).
Belém (Pa) 10 de junho de 2022.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
a chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará. 
Resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 279/2022-
Pc/Pa para contratação de lUcaS PiMENTEl GoMES lUZ. Valor: r$ 
14.000.00,00 (quatorze mil reais).
Belém (Pa) 10 de junho de 2022.
aNa MicHEllE GoNÇalVES SoarES ZaGalo
chefe de Gabinete do delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará

Protocolo: 816204

.

.

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

LiceNÇa Por MotiVo de doeNÇa eM Pessoa da FaMiLia
Portaria Nº 154 de 14/06/2022 – daF

SErVidor: Yara lUcia liNS JENNiNGS carGo: Perito criminal
MaTrÍcUla:54183818/2
PErÍodo: 10.02.2022 à 24.02.2022.

Protocolo: 815739

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa saUde
Portaria Nº159 de 15/06/2022-daF

SErVidor: BENEdiTo lEao GoNZaGa carGo: Perito criminal
MaTrÍcUla : 5233291/2
PErÍodo: 23/03/2022 à 09/05/2022.

LiceNÇa saUde
Portaria Nº158 de 15/06/2022-daF

SErVidor:Marco aNToNio oliVEira caMPoS carGo: auxiliar Tecnico 
de Perícias
MaTrÍcUla :57218158/2
PErÍodo: 28/01/2022 à 01/02/2022.

LiceNÇa saUde
Portaria Nº157 de 14/06/2022-daF

SErVidor: lEidiaNY da SilVa rodriGUES carGo: auxiliar Tecnico de Perícias
MaTrÍcUla : 55588312/3
PErÍodo: 27/12/2021 à 10/01/2022.

LiceNÇa saUde
Portaria Nº156 de 14/06/2022-daF

SErVidor: raiMUNdo NoNaTo araUJo dE BarroS carGo: auxiliar 
operacional
MaTrÍcUla : 57195321/1
PErÍodo: 27/04/2022 à 25/06/2022.

LiceNÇa saUde
Portaria Nº155 de 14/06/2022-daF

SErVidor: Maria lENira MorEira dE aQUiNo carGo:Perito criminal
MaTrÍcUla 5129184/2
PErÍodo: 10/04/2022 à 08/06/2022.

Protocolo: 815727

coNtrato
.

coNtrato Nº 043/2022 – PcP
oBJETo: o objeto do presente contrato consiste na aquisição de Mate-
riais para laboratório de Toxicologia e EfQB, para atender as necessidades 
da coordenação de laboratório do instituto de criminalística desta Polícia 
Cientifica do Pará
daTa da aSSiNaTUra: 20/06/2022.
Valor: r$ 123.226,72 (cento e vinte e três mil, duzentos e vinte e seis 
reais e setenta e dois centavos).
ViGÊNcia: 20/06/2022 a 19/06/2023.
ModalidadE: Pregão Eletrônico nº 037/2022 - PcEPa.
foro: Justiça Estadual, comarca de Belém/Pa.
doTaÇÃo orÇaMENTária: Pi: 1050008268c; foNTE: 0101; PTrES: 
858268; NaTUrEZa da dESPESa: 339030; aÇÃo: 232423.
coNTraTado: a empresa JoSÉ fErrEira da SilVa filHo, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o n° 14.067.722/0001-78, estabelecida à Travessa Pirajá, nº 
1373, Bairro: Marco, Belém/Pa, cEP: 66.087.490.
ordENador dE dESPESaS: celso da Silva Mascarenhas.

Protocolo: 816127
..

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 2442/2022-dG/cGP, de 15/06/2022.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, no uso de suas atribuições legais, e,
CONSIDERANDO a solicitação constante do Despacho às fls.121, de 
13/06/2022, e demais despachos no Processo 2022/265066,
rESolVE:
DESIGNAR as servidoras abaixo relacionadas para procederem à fiscaliza-
ção e acompanhamento da execução do objeto do contrato administrativo 
nº 038/2022, firmado entre este Departamento e a Empresa LIBERTY SE-
GUroS S/a, bem como, dos respectivos termos aditivos, competindo-lhes 
a prerrogativa de sugerir modificações que contribuam à sua fiel execução, 
e ainda, atestar os serviços conforme acordados.
TiTUlar:
roSa Maria rodriGUES dE alBUQUErQUE, matrícula 3261620/1;
SUPlENTE:
NaZarÉ dE fáTiMa MaToS oliVEira, matrícula 3156630/1.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 12/04/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMarÃES dE S. coElHo
diretora Geral
Portaria Nº 2323/2022-daF/cGP, de 10 de JUNHo de 2022.

a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memorando nº 50/2022, data-
do de 27/05/2022, protocolado sob o nº 2022/663824,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor leandro oliveira ferreira, assistente de Trânsito, 
matrícula 55588475/1, lotado na assessoria de comunicação, dez (10) 
dias de fÉriaS, no período de 08.09 a 17.09.2022, referentes ao exercício 
02.05.2021/2022.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 08.09.2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
(republicado por incorreção no doe 35.006, do dia 13/06/2022)
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Portaria Nº 2322/2022-daF/cGP, de 10 de JUNHo de 2022.
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memorando nº 50/2022, data-
do de 27/05/2022, protocolado sob o nº 2022/663824,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor leandro oliveira ferreira, assistente de Trânsito, 
matrícula 55588475/1, lotado na assessoria de comunicação, vinte (20) 
dias de fÉriaS, no período de 08.08 a 27.08.2022, referentes ao exercício 
02.05.2021/2022.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 08.08.2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
(republicado por incorreção no doe 35.006, do dia 13/06/2022)

Portaria Nº 2320/2022-daF/cGP, de 0 de JUNHo de 2022.
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memorando S/Nº-Gerência do 
Posto Pátio Belém, datado de 08/06/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor JorGE MarQUES dE alBUQUErQUE MaraNHÃo, 
assistente de Trânsito, matrícula 5783437/6, lotado na Gerência de aten-
dimento e registro de Veículos, quinze (15) dias de fÉriaS, no período de 
26.12 a 09.01.2023, referentes ao exercício 18.02.2021/2022.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 26/12/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 2319/2022-daF/cGP, de 10 de JUNHo de 2022.

a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memorando S/Nº-Gerência do 
Posto Pátio Belém, datado de 08/06/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor JorGE MarQUES dE alBUQUErQUE MaraNHÃo, 
assistente de Trânsito, matrícula 5783437/6, lotado na Gerência de aten-
dimento e registro de Veículos, quinze (15) dias de fÉriaS, no período de 
18.07 a 01.08.2022, referentes ao exercício 18.02.2021/2022.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 18/07/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Portaria Nº 2431/2022-dG/cGP, de 15 de JUNHo de 2022.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – detran/
pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e;
coNSidEraNdo a solicitação da servidora constante do requerimen-
to datado de 10/05/2022, a manifestação jurídica através do Parecer 
335/2022-ProJUr/Nc, de 19/05/2022, e demais despachos no Processo 
2022/599992,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora Pathricia christina Pinto de oliVEira Baptista, Vis-
toriadora, matrícula 57214873/1, lotada na Gerência de Vistoria e inspe-
ção de Veículos, licença para Tratar de interesses Particulares, no período 
de 09/05/2022 a 08/05/2024, de acordo com o estabelecido no art. 93, da 
lei 5.810/94-rJU, sem ônus para este departamento.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 09/05/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUSa coElHo
diretora Geral

Portaria Nº 2422/2022-dG/cGP, de 15 de JUNHo de 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 do servidor, constante do requerimento da-
tado de 02/06/2022, e demais despachos no Processo 2022/690628,
r E S o l V E:
ProrroGar, por 01 (um) ano, no período de 30/09/2021 a 29/09/2022, a 
remoção do servidor Eder franco rosa, agente de fiscalização de Trânsito, 
matrícula 57201933/1, da CIRETRAN “A” de Redenção para a CIRETRAN 
“B” de Conceição do araguaia.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 30/09/2021.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMarÃES dE SoUSa coElHo
diretora Geral

Portaria Nº 2389/2022-dG/cGP, de 13 de JUNHo de 2022.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memº 306/2022-GofT-
ca-dETraN, datado de 19/05/2022, e demais despachos no Processo 
2022/621066,

r E S o l V E:
dESiGNar a servidora Joelma Melo Pereira, auxiliar de Trânsito, matrícula 
57175513/1, para responder pela Chefia de Grupo de Operação e Fiscali-
zação de Trânsito da CIRETRAN “A” de Santarém, no período de 17/10 a 
31/10/2022, durante as férias do titular.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 17/10/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUSa coElHo
diretora Geral

Portaria Nº 2388/2022-dG/cGP, de 13 de JUNHo de 2022.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memº 306/2022-GofTca-dE-
TraN, datado de 19/05/2022, e demais despachos no Processo 2022/621066,
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora Joelma Melo Pereira, auxiliar de Trânsito, matrícula 
57175513/1, para responder pela Chefia de Grupo de Operação e Fiscali-
zação de Trânsito da CIRETRAN “A” de Santarém, no período de 13/06 a 
27/06/2022, durante as férias do titular.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 13/06/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUSa coElHo
diretora Geral

Portaria Nº 2355/2022-dG/cGP, de 10 de JUNHo de 2022.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
coNSidEraNdo, a solicitação da Gerência de controle de documentos de 
Habilitação de condutores, através do Memº 037/2022, de 02/06/2022, no 
Processo nº 2022/691774,
r E S o l V E:
EXclUir da Portaria 3728/2021-dG/cGP, a servidora luiza antonia ra-
chid Miranda, assistente de administração, matrícula 3263649/1, desig-
nada 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.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUSa coElHo
diretora Geral

Portaria Nº 2356/2022-dG/cGP, de 10 de JUNHo de 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 Gerência de controle de documentos de 
Habilitação de condutores, através do Memº 037/2022, de 02/06/2022, no 
Processo nº 2022/691774,
r E S o l V E:
rEMoVEr a servidora luiza antonia rachid Miranda, assistente de administra-
ção, matrícula 3263649/1, da CIRETRAN “A” de Redenção para a Gerência de 
controle de documentos de Habilitação de condutores deste departamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 13/06/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
rENaTa MirElla frEiTaS d. dE SoUSa coElHo
diretora Geral

Portaria Nº 2424/2022-dG/cGP, de 15 de JUNHo de 2022.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
CONSIDERANDO a classificação do servidor, ocupante do Cargo de Agente 
de fiscalização de Trânsito, nomeado pelo concurso c-177 e a assinatura 
do Termo de opção de lotação junto a este departamento,
coNSidEraNdo a solicitação do servidor constante no requerimento da-
tado de 02/06/2022, e demais despachos no Processo 2022/689969,
r E S o l V E:
loTar o servidor GaBriEl coSTa dE alMEida , ocupante do cargo de 
Agente de Fiscalização de Trânsito, matrícula 5965999/1, na CIRETRAN “A” 
de Parauapebas, obedecido à ordem de classificação no Concurso C-177 e 
a assinatura do Termo de opção de lotação junto a este departamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 30/07/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUSa coElHo
diretora Geral

Portaria Nº 2420/2022-dG/cGP, de 15 de JUNHo de 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 do servidor constante do requerimento, da-
tado de 12/05/2022, e demais despachos no Processo 2022/582607,
r E S o l V E:
rEMoVEr, a pedido, o servidor augusto álvaro Gaspar do rosário Júnior, 
agente de fiscalização de Trânsito, matrícula 57189668/2, da Gerência 
de operação e fiscalização de Trânsito da capital para, desenvolver suas 
atividades por um (01) ano, no período de 03/06/2022 a 02/06/2023, na 
CIRETRAN “A” de Tucuruí.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 03/06/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUSa coElHo
diretora Geral
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Portaria Nº 2419/2022-daF/cGP, de 15 de JUNHo de 2022.
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas, e,
coNSidEraNdo o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 24/01/1994, e 
ainda a apresentação do laudo Médico nº 91.376, de 13/06/2022, proto-
colado sob o nº 2022/748027,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora Paula alice da cruz Paiva reis, agente de fiscali-
zação de Trânsito, matrícula 5958553/1, lotada na Gerência de operação 
e fiscalização de Trânsito da capital, 18 (dezoito) dias de licença para 
Tratamento de Saúde, no período de 19/04 a 06/05/2022, conforme laudo 
Médico nº 91.376, de 13/06/2022.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 19/04/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 2417/2022-daF/cGP, de 15 de JUNHo de 2022.

a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas, e,
coNSidEraNdo o disposto no art. 81, da lei 5.810/94, de 24/01/1994, e 
ainda a apresentação do laudo Médico nº 91.377, de 13/06/2022, proto-
colado sob o nº 2022/748027,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor flávio alves Pereira, Vistoriador, matrícula 
55588103/2, lotado na Gerência de Vistoria e inspeção de Veículos, 45 
(quarenta e cinco) dias de licença para Tratamento de Saúde, no período de 
11/04 a 25/05/2022, conforme laudo Médico nº 91.377, de 13/06/2022.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 11/04/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 2449/2022-daF/cGP, de 15 de JUNHo de 2022.

a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas, e,
CONSIDERANDO os termos constantes do Despacho às fls.09, no Processo 
2010/30871, deferindo a concessão de licença Prêmio,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora roselya lima de amorim, assistente Técnico, ma-
trícula 3266354/1, lotada na coordenadoria do Núcleo de Planejamento, 
30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 14/06 a 13/07/2022, 
referentes ao triênio 1996/1999, de acordo com a lei nº 5.810/94-rJU, de 
24 de janeiro de 1994.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 14/06/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 2474/2022-daF/cGP, BeLÉM, 20 de JUNHo de 2022.
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas, e,
coNSidEraNdo os termos constantes no Processo 2022/196200, deferin-
do a concessão de licença Prêmio,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor JEffErSoN rodriGUES SoUZa, agente de fis-
calização de Trânsito, matrícula 4219631/2, sessenta (60) dias de li-
cença Prêmio, no período de 01/06 a 30/07/2022, referentes ao triênio 
14.11.2013/2016 (considerando o tempo averbado), de acordo com a lei 
5.810/94-rJU, de 24/01/1994.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 01/06/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
NaZarÉ dE fáTiMa MaToS oliVEira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 816155
Portaria Nº 2415/2022-dG, de 14 de JUNHo de 2022.

a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN 
/ Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
coNSidEraNdo o estabelecido no capítulo Vi, Seção ii, da lei nº 7.594, 
de 28 / 12 / 2011, que dispõe sobre a reorganização do departamento de 
Trânsito do Estado do Pará, e dá outras providências, quanto ao Quadro de 
cargos de Provimento Efetivo;
coNSidEraNdo também o capítulo Viii, Seção i, artigos 17 e 19, da lei 
nº 7.796, de 14/01/2014, que dispõe sobre o Plano de carreiras, cargos e 
remuneração dos Servidores deste dETraN / Pa;
coNSidEraNdo ainda, o decreto nº 1.934, de 06/12/2017, publicado no 
doE nº 33513, de 07/01/2017, que regulamenta o processo da avaliação 
de desempenho dos Servidores do Quadro Permanente de Pessoal do de-
partamento de Trânsito do Estado do Pará, para fins de progressão hori-
zontal e promoção, nos termos da lei nº 7.796, de 14/01/2014,
rESolVE:
art. 1º - HoMoloGar a Progressão funcional dos servidores do Quadro Per-
manente de Pessoal deste departamento, conforme abaixo discriminado.

servidores efetivos

Matrícula / servidor cargo referência 
atual Progressão

57201633/1 – EliaNGElo SiQUEira GaMBoa
57201292/1 – EliSÂNGEla coSTa dE SoUZa 

TraVaSSoS
57201636/1 – MicHaEl dE JESUS SoUSa

agente de fiscalização de 
Trânsito a-ii a-iii

os efeitos desta Portaria retroagirão 01/01/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
renata Mirella freitas G. de SoUSa coelho
diretora Geral

Protocolo: 816162

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 08/2022 – detraN/Pa
o departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, através de 
seu Pregoeiro, comunica que realizará licitação, na modalidade Pregão Ele-
trônico do tipo MENor PrEÇo GloBal do loTE, conforme objeto abaixo:
oBJeto:
contratação de empresa especializada para o fornecimento de material de 
consumo, álcool Gel antisséptico 70%, limpeza e higienização das mãos, 
composição: álcool Etílico Hidratado a 70° iNPM, carbômero, Neutralizan-
te, água, frasco de 500 ml com aplicador (dosador) e alcool Etilico Hi-
dratado 70° INPM, Liquido, frasco com 1 litro, para limpeza em superficie 
diversas, visando atender as demandas deste dEParTaMENTo dE TraN-
SiTo do ESTado do Pará, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste instrumento e no Termo de referência – anexo i.
aBErTUra: 14/07/2022
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 14/07/2022.
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, 15 de junho de 2022.
aNToNio JorGE SilVa foNSEca
Pregoeiro
Visto:
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMarÃES dE SoUZa coElHo
diretora Geral
dETraN/Pa

Protocolo: 816126

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 2207/2022-daF/cGP, de 06/06/2022
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 2022/649085;
rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos ao servidor 
renato alves de Mendonça, matrícula nº 57176205/2.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
600,00 (SEISCENTOS REAIS) e destina-se a fim de suprir despesas com 
transporte para o municipio de Soure.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339033-r$-600,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No municipio de 23/06 à 25/06/2022.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2370/2022-daF/cGP, de 13/06/2022
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 2022/639340;
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rESolVE:
art. 1º - aUToriZar a concessão de suprimento de fundos á servidora 
Tatiana Pereira lima, matrícula nº 57200237/1.
art. 2º - o valor do suprimento de fundos concedido corresponde a r$-
3.480,00 (TrÊS Mil, QUaTrocENToS E oiTENTa rEaiS) e destina-se 
a fim de suprir despesas de pequeno vulto, emergenciais, e de pronto 
pagamento que possam vir a ocorrer nas áreas de responsabilidade da 
cirETraN do município de conceição do araguaia e de suas gerências 
diretamente subordinadas.
art. 3º - a despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de 
recursos próprios e terá a seguinte classificação:
3339030-r$-2.200,00
3339036-r$-400,00
3339039-r$-880,00
art. 4º - o valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de 
acordo com a lei federal nº 4.320, de 07/03/1964, e instrução Normativa 
nº 01/2012-dETraN/Pa.
Para aplicação: No período de 30 dias a contar da data do recebimento.
Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 815814

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 2043/2022-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 diária constante no Proces-
so nº 2022/648242;
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 SOURE – 10/06 à 14/06/2022, a fim de 
acompanhar os trabalhos das equipes itinerantes nos referidos municípios, 
para proporcionar segurança adequada para o desenvolvimento das ações 
previstas.

nome matricula

Paulo Wagner alfaia de Menezes 5608686/1

antonio alailson Sousa Soares 5675715/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2185/2022-daF/cGP, de 03/06/2022
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 2022/676806;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de doZE E MEia (12 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de Marituba no período de 16 à 28/06/2022, a fim 
de realizar controle de fluxo de veículos, ação de fiscalização de trânsito, 
acompanhar os trabalhos da empresa que realiza pesagem de veículos de 
carga na balança localizada no KM-14 da rodovia Pa-483, bem como cum-
primento de ações estabelecias pela dTo.

nome matricula

cláudia dos Santos Menezes almeida 57230594/1

roseane de fátima cardoso damaso 57200357/1

Marcus césar rodrigues Moraes 57189262/2

Bruno Moreira dos Santos calumby 57198289/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2192/2022-daF/cGP, de 03/06/2022
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 2022/676557;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de doZE E MEia (12 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de Marituba no período de 16 à 28/06/2022, a fim de 

realizar controle de fluxo de veículos, ação de fiscalização de trânsito, bem 
como desenvolver ações determinadas pela dTo, em especial para atender 
ao longo do trecho (KM-0 a Km-18) da rodovia Br-316, em cumprimento 
ao convênio nº 003/2018-SrPrf-Pa.

nome Matricula

fernando antônio filizzola Bentes filho 54192715/2

antonio luiz rodrigues Neri 54187949/2

luciano Batista Santos Braga 57201668/2

Normando Queiroz Borges 57194381/2

José roberto dos Santos ferreira 57208054/1

Ednelson amaral Serrão 57200234/1

Benedito Nascimento Sidônio 57226314/1

Haroldo Thiago Monteiro de oliveira 57230558/1

Jefferson Luiz Santos da Silva 57197136/2

daniel Souza campelo 57190500/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2265/2022-daF/cGP, de 13/06/2022
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 2022/702708;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de doze e meia (12 e ½) diárias aos servido-
res abaixo especificados referentes ao deslocamento do Municipio de Pa-
ragominas para o Município de ipixuna do Pará, no período de 08/06 à 
20/06/2022, com a finalidade de desempenhar suas atividades funcionais, 
em operações de fiscalização de Trânsito, no referido município, em es-
pecial para participar das ações da operação Segurança por todo o Pará 
– Segup, na região da 7° riSP.

nome matricula

cáSSio ViNÍciUS da SilVa E SilVa 5958745/1

JorGEaN carloS fErrEira fraZÃo 5119570/5

MarcoS ElioNai MarQUES Garcia dE SoUZa 5958546-1

MoNYQUE BarroS caMPoS 5958756/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2282/2022-daF/cGP, de 08/06/2022
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 2022/667890;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de três e meia (03 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Altamira 
para o municipio de Medicilândia no período de 10 à 13/06/2022, a fim de 
realizar atendimento de cNH , 3ª fase, no referido municipio.

nome matricula

alexsandro carneiro 57194034/1

José carlos ferreira Guimarães 57195748/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2284/2022-daF/cGP, de 08/06/2022
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 2022/646374 ;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (29 e 1/2) diárias Às ser-
vidoras abaixo especificadas, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o municipio de Salinópolis, no período de 04/07 à 02/08/2022, 
a fim de supervisionar ações educativas de orientar e conscientizar a po-
pulação, além da prevenção de acidentes e comportamento coletivo de 
segurança no trânsito no referido municipio.
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nome matricula
iSaBElla Maria NUNES MESQUiTa 57175514/1 
JoMaiNE MariNHo doS SaNToS 5938645/2 

cEliNa froTa dE alMEida KoUrY 54181958/2 
GioVaNNa diNiZ carValHo 5946655/1 

Maria do Socorro MoNTEiro 57194270/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2288/2022-daF/cGP, de 09/06/2022
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 2022/709782;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E NoVE E MEia (29 e 1/2) diárias 
aos servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Mu-
nicípio de Santarém para os municípios de MoNTE doUrado – 04/07 à 
18/07/2022, ALMERIM – 19/07 à 02/08/2022, a fim de realizar ações de 
educação de trânsito nos referidos municípios.

nome matricula
Elisabeth Sussuarana colares 3265277/1
Patricia de Souza da rocha 5964058/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2300/2022-daF/cGP, de 09/06/2022
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 2022/703139;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de QUaTorZE E MEia (14 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de altamira para os municípios de MEdicilÂNdia – 10/06 a 24/06/2022, 
a fim de desempenhar suas atividades funcionais, em Operações de Fis-
calização de trânsito, em cumprimento a programação da dTo no referido 
municipio.

nome matricula
Elissandra Helena chiarini de Moura Santana 54185273/2

José Neto Santos alves 57223373/2
Marco aurélio reis Sena 57201765/1

Simone cunha dos Santos Soares 57220904/1
Thiago Yuri dias dos Santos 5958765/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2326/2022-daF/cGP, de 10/06/2022
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 2022/626985;
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 PARAUAPEBAS – 20/06 a 15/07/2022, a fim de 
atender e concluir processos de veículos e ministrar treinamento aos servido-
res contratados por meio do PSS, lotados na cirETraN do referido município.

nome matricula
adalberto Machado dos Santos 5952985/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2330/2022-daF/cGP, de 10/06/2022
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 2022/709296;
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/Pa para os municípios de PorTo VElHo/ro – 03/07 a 07/07/2022, 
a fim de participar da Reunião Nacional com Coordenadores e Analistas dos 
Sistemas rENaVaM, rENacH, rENaiNf, rENaEST que ocorrerá no referido 
município.

nome matricula
redinaldo dos Santos Silva 57175597/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2332/2022-daF/cGP, de 09/06/2022
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 2022/703157;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de nove e meia (09 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Marabá 
para o município de Itupiranga no período de 14 à 23/06/2022, a fim de 
desempenhar suas atividades funcionais, em operação de fiscalização de 
trânsito, em cumprimento a programação da dTo, em especial por ocasião 
da operação de corpus christi.

nome matricula
Jhuliane Santos rodrigues 5958751/1
João Bosco Mendes Júnior 57201706/1
José leandro cecim Pinto 5964208/1
Marizângela Bittencourt 57201741/1
reinaldo da Silva Braz 5958760/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2333/2022-daF/cGP, de 09/06/2022
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 2022/703121;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Municí-
pio de abaetetuba para o município de igarapé-Miri no período de 08 à 
22/06/2022, a fim de desempenhar suas atividades funcionais, em opera-
ção de fiscalização de trânsito, em cumprimento a programação da DTO, 
em especial para participar da ações de Segurança por todo Pará-SEGUP, 
na região 4º riSP.

nome matricula
Ednei Junior Saldanha damasceno 5958561/1

Eldima Nunes da Silva 54191707/3
Marco antonio carvalho Quaresma 57202004/1
robson Henrique rodrigues cruz 5958562/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2334/2022-daF/cGP, de 10/06/2022
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 2022/709852;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de oiTo E MEia (08 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de MARABÁ – 25/06 a 03/07/2022, a fim de realizar 
ministrar o curso de capacitação para Gestores Municipais de Trânsito para 
os gestores da área de trânsito da região sudeste do Pará no referido 
município.

nome matricula
Geisa acácia Tavares 57195631/1

Mário Sérgio Silva da Silva 57202007/1
Joélcio Júnior da costa Graça 55587588/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2339/2022-daF/cGP, de 10/06/2022
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 2022/683930;
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 SaliNÓPoliS – 13/06 a 08/07/2022, a 
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fim de auxiliar nos serviços a serem realizados na Barreira de Salinópolis, 
como regularização de boletos pagos após o vencimento, licenciamento 
ano atual, entre outros.

nome matricula
deives leite costa 55590179/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2347/2022-daF/cGP, de 10/06/2022
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 2022/695638;
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 SÃo caETaNo dE odiVElaS – 10/06 a 13/06/2022, 
a fim de compor banca itinerante de 2ª fase de CNH no municipio de São 
caetano de odivelas.

nome matricula
Marcelo anderson luz da Silva 57190694/1

daniel Pinto Barros 5094534/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2348/2022-daF/cGP, de 10/06/2022
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 2022/695740;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de SETE E MEia (07 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para os municípios de MONTE ALEGRE – 16/06 a 23/06/2022, a fim de 
compor banca itinerante de 1ª fase de cNH no municipio de Monte alegre.

nome matricula
Maria Eliete lima Brito 3263851/1

Márcio Edmar Girard figueiredo 57196370/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2349/2022-daF/cGP, de 10/06/2022
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 2022/695661;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ciNco E MEia (05 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
abaetetuba para os municípios de BarcarENa – 17/06 a 22/06/2022, a 
fim de compor a banca itinerante de 2° e 3° Fase de CNH no município de 
Barcarena/Pa.

nome matricula
denilson linhares da Silva 57176558/1

ana lúcia rodrigues chaves 5141176/1
Kleber Guimarães lima 57201995/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2354/2022-daF/cGP, de 10/06/2022
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 2022/701639;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de oNZE E MEia (11 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Abaetetuba 
para os municípios de BARCARENA – 17/06 a 28/06/2022, a fim de compor a 
equipe da banca itinerante de 2ª e 3ª fase de cNH para o referido municipio.

nome matricula
Jesus Nazareno Vera cruz lobato 3268683/1

cleberson rodrigues Pantoja 57195652/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2367/2022-daF/cGP, de 13/06/2022
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 2022/632559;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ViNTE E ciNco E MEia (25 e 1/2) diárias 
aos servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Mu-
nicípio de Marabá para os municípios de SÃo fÉliX do XiNGU – 20/06 a 
15/07/2022, a fim de prestar serviço de vistoria de veículo da CIRETRAN 
do referido município, pelos motivos expostos no MEMoraNdo nº 78/2022 
GESfX-dETraN.

nome matricula

francisco Pereira de Souza 57201743/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2378/2022-daF/cGP, de 13/06/2022
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 2022/721061;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de QUiNZE E MEia (15 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de CAPANEMA – 15/06 a 30/06/2022, a fim de 
conduzir veículo e prestar apoio logistico a cirETraN de capanema.

nome matricula

Ezequias Tavares da Silva 57195749/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2380/2022-daF/cGP, de 13/06/2022
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 2022/729555;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de oNZE E MEia (11 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de ABAETETUBA – 16/06 a 27/06/2022, a fim 
de promover o monitoramento dos serviços e redes lógicas da cirETraN 
do referido município, objetivando garantir a disponibilidade dos mesmos 
em período integral.

nome matricula

Vagner Nogueira Silva 57198066/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 2382/2022-daF/cGP, de 13/06/2022
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 2022/678526;
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 capanema para os municípios de caPiTÃo PoÇo – 20/06 a 15/07/2022, 
a fim de realizar suas atividades na CIRETRAN do referido municipio.

nome matricula

Gelbson costa ferreira 57202652/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 815812
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secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

- tÉrMiNo de ViNcULo de serVidor
Término de Vínculo: 21/06/2022
Motivo: diSTraTo UNilaTEral
Órgão: SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária
Servidor Temporário: MarcElo TEiXEira diaS
Matrícula: 54182143- função: aGENTE PENiTENciário
ordENador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 816350

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
aTo: TErMo dE diSTraTo
- Término de Vínculo: 20/06/2022
Motivo: diSTraTo UNilaTEral
Servidor Temporário: JoÃo carloS SaNToS dE aSSiS
Matrícula: 54188695/1 – aGENTE PENiTENciário
ordENador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 815797
tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
aTo: TErMo dE diSTraTo
- Término de Vínculo: 03/06/2022
Motivo: falEciMENTo
Servidor Temporário: ErBETH carloS dUarTE SaNToS
Matrícula: 5835801/1 – aGENTE PENiTENciário
ordENador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 816143

.

.

errata
.

errata
errata da Portaria N° 1694/2022/dGP/seaP/Pa 
dE 15/06/2022, dE EXclUSÃo E dESiGNaÇÃo dE fUNÇÃo GraTificada, 
PUBlicada No doE N° 35.012 dE 20/06/2022.
onde se lê: com lotação no centro de recuperação regional de Mocajuba 
(crrMoc).
Leia-se: com lotação no centro de recuperação regional de cametá 
(crrcaM).

Protocolo: 816043

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
rdc eLetrÔNico Nº 002/2022/seaP
Processo nº 2022/186487
a Secretaria de Estado de administração Penitenciária – SEaP, por meio 
da comissão Permanente de licitação de rdc, com fundamento na lei 
12.462, de 04 de agosto de 2011, bem como no decreto 1.974 de 30 de 
janeiro de 2018, subsidiariamente a lei federal nº 8.666/93, nas demais 
normas especificas ao caso, e nos termos do Edital, torna público que 
realizará processo licitatório, na modalidade regime diferenciado de con-
tratação – rdc nº 002/2022, na forma eletrônica, modo de disputa aberto, 
do tipo menor preço global, sob regime de Empreitada por Preço Global, 
cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa construção da Portaria 
Unificada, da Central de Monitoramento, da Muralha de Bloqueio Visual, de 
04 (quatro) Guaritas e de um acolhimento da Polícia Militar, localizado na 
Br – 316, km 53 – distrito de americano s/nº, no município de Santa iza-
bel – Pa. o início da sessão dar-se-á às 10h00min, do dia 13/07/2022. a 
retirada do edital ocorrerá, exclusivamente, nos sites, www.compraspara.
pa.gov.br e www.comprasnet.gov.br
SaMUElSoN YoiTi iGaKi
ordenador de despesas

Protocolo: 815740

.

.

diÁria
.

Portaria Nº.1648/2022 - 705407 - PeM ii
objetivo: coNdUZir iNTErNo, a fiM dE ParTiciPar dE aUdiENcia dE 
SESSÃo do TriBUNal do JÚri  Na coMarca dE BrEU BraNco /Pa.
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: MariTUBa
destino:BrEU BraNco

Servidor (es):JoHNaTaN GoNÇalVES dE arrUda , MaT.5949844,Poli-
cial PENal, JoaS alMEida SaNTiaGo, MaT. 5953918,Policial PENal,-
ValErio MarcoS da SilVa BorGES, MaT.5953879,Policial PENal.
Período: 14 a 16/05/2022 - diária(s):2 1/2 (dUaS  E MEia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 816082
diÁria
Portaria Nº.1479/2022 - 493336 - ctM iii
objetivo: coNdUZir iNTErNo, a fiM dE ParTiciPar dE aUdiENcia dE 
SESSÃo do TriBUNal do JÚri  Na coMarca dE ÓBidoS /Pa.
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: SaNTa iZaBEl
destino: oBidoS
Servidor (es):JoSÉ caSar daS NEVES liMa filHo, MaT.5949443,aGENTE 
PriSioNal, alEXaNdrE daS NEVES doS SaNToS, MaT. 5938728,aGEN-
TE PriSioNal,clEBSoN JUNior PiMENTEl GoMES, MaT.5893426,aGEN-
TE PriSioNal.
Período: 21/05 a 01/06/2022 - diária(s):11 1/2 (oNZE E MEia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 816078
Portaria Nº.1647/2022 - 678556 - crF
objetivo: coNdUZir iNTErNo, a fiM dE ParTiciPar dE aUdiENcia dE 
iNSTrUÇÃo E JUlGaMENTo  Na coMarca dE NoVa TiMBoTEUa /Pa.
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: aNaNiNdEUa
destino: NoVa TiMBoTEUa
Servidor (es):GiSEllE do NaSciMENTo fraNco, MaT.5934653,Poli-
cial PENal ,aMaNda da SilVa SoarES, MaT. 5954881,aGENTE PriSio-
Nal,roNald cEZar PaNToJa TaVarES, MaT.5949989,Policial PENal.
Período: 09/06/2022 - - diária(s):1/2 ( MEia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 816080
Portaria Nº.1651/2022 - 728689 - PeM iii
objetivo: coNdUZir iNTErNo, a caraTEr dE TraNSfrENcia Para a 
coMarca dE aBaETETUBa.
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: MariTUBa
destino:aBaETETUBa
Servidor (es):KlEidSoN roBErTo fariaS MENdES,  MaT.5905090,Poli-
cial PENal, daNilo lEal BarroS, MaT.6402549,Policial PENal ,BrU-
No rodriGUES da SilVa alVES , MaT.59632113, Policial PENal..
Período: 11/06/2022 - diária(s):1/2 ( MEia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 816093
Portaria Nº.1649/2022 -712652 - crPP V
objetivo: coNdUZir iNTErNo, a fiM dE ParTiciPar dE aUdiENcia dE 
SESSÃo do TriBUNal do JÚri  Na coMarca dE alTaMira /Pa.
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: SaNTa iZaBEl
destino:alTaMira
Servidor (es):clEiToN MacHado da SilVa,  MaT.5950097,Policial PE-
Nal, JoÃo clodoaldo dE oliVEira alMEida, MaT. 5954119,Policial 
PENal ,JUliaNa SilVia SoarES PaNToJa, MaT.54197846,aGENTE Pri-
SioNal.
Período: 12 a 16/06/2022 - diária(s):4 1/2 (QUaTro E MEia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 816087
Portaria Nº.1650/2022 - 721333 - crPP iii
objetivo: coNdUZir iNTErNo, a fiM dE ParTiciPar dE aUdiENcia dE 
SESSÃo do TriBUNal do JÚri  Na coMarca dE alTaMira
fundamento legal: arT. 145 da lEi 5.810/94
origem: SaNTa iZaBEl
destino:alTaMira
Servidor (es):EMaNUEl SilVESTrE alMEida ,  MaT.5935911,Policial 
PENal, WElliNGToN raMoS doS SaNToS,  MaT. 5949928,Policial PE-
Nal ,WaldEci BarBoSa dE SoUSa  MaT.5949939 Policial PENal.
Período: 12 a 16/06/2022 - diária(s):4 1/2 (QUaTro E MEia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 816091
Portaria Nº 1661/2022
objetivo: acoMPaNHar o SEcrETário dE ESTado da SEaP EM ViSiTa 
a UNidadE PENal.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/NTi
destino: SÃo fÉliX do XiNGU/Pa
Servidor (es): 8084710 – fErNaNdo JoSÉ folHa do ValE JUNior – co-
ordENador.
Período: 14/6/2022 - diária(s): 1 (uma)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 816125
Portaria Nº 1659/2022
objetivo: rEaliZar cHEcK liST da UP da cENTral dE PaSSaGEM dE 
PrESoS dE BaiXa rElEVÂNcia criMiNal dE rEGiME SEMi aBErTo.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/ciME
destino: ParaGoMiNaS/Pa
Servidor (es): 5954045 – aNdrÉ lUiS PirES MarGalHo – dirETor;  
57216592 – WaldENor PErEira da SilVa JUNior – aGP.
Período: 16 a 18/6/2022 - diária(s): 2 e ½ (duas e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 816121
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Portaria Nº 1660/2022
objetivo: rEaliZar ViSiTa TÉcNica Para acoMPaNHaMENTo E iNSPE-
ÇÃo dE iNaUGUraÇÃo, No QUE coMPETE o NUclEo dE TEcNoloGia, 
EM UP.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/NTi
destino: ParaGoMiNaS/Pa
Servidor (es): 8084710 – fErNaNdo JoSÉ folHa do ValE JUNior – co-
ordENador.
Período: 16 a 19/6/2022 - diária(s): 3 e ½ (tres e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 816122
diÁria
Portaria Nº 1637/2022
objetivo: dar aPoio ao rESTaBElEciMENTo E rEadEQUaÇÃo orGaNi-
ZacioNal EM UNidadE PENal.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: SaNTa iZaBEl/GaP
destino: BraGaNÇa/Pa
Servidor (es): 5939045 – aNdErSoN lUiS XaViEr raMoS – Policial 
PENal; 5949723 – GilciaNo aNdradE do NaSciMENTo – Policial 
PENal; 5954416 – GENildo liMa da coNcEiÇÃo – Policial PENal; 
5891539 – JoSÉ criSTiaNo fErrEira dE QUEiroZ – Policial PENal.
Período: 02 a 10/5/2022 - diária(s): 8 e ½ (oito e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 816110
Portaria Nº 1645/2022
objetivo: fiScaliZar fiNaliZaÇÃo dE oBra EM UNidadE PENal.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/cEar
destino: alTaMira/Pa
Servidor (es): 5952555 – NaTHalia YaSMiN lUZE SilVa – TÉc. EM GES-
TÃo dE iNfraESTrUTUra - arQUiTETa.
Período: 20 a 23/6/2022 - diária(s): 3 e ½ (tres e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 816111
Portaria Nº 1655/2022
objetivo: rEaliZar ViSiTa TÉcNica Para iNSTalaÇÃo da iNfraESTrU-
TUra TEcNoloGica EM ESPaÇoS (SEcrETaria E ParlaTÓrio - VidEo 
coNfErÊNcia) dE UNidadES PENaiS.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/NTi
destino: BraGaNÇa E caSTaNHal/Pa
Servidor (es): 57174598 – aldErlaN SilVa dE carValHo – aGP;  
5949321 – Márcio MorEira MaToS – aGP.
Período: 6 a 12/6/2022 - diária(s): 6 e ½ (seis e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 816112
Portaria Nº 1656/2022
objetivo: rEaliZar EScolTa No rEcaMBiaMENTo dE PPl.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: cPaSi/daP
destino: MacaPa/aP
Servidor (es): 5949696 – faBio dE alMEida ParafiTa – Policial PE-
Nal;  54188654 – dEidiVaN SaNToS dE aGUiar – Policial PENal.
Período: 20 a 21/6/2022 - diária(s): 1 e ½ (uma e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 816116
Portaria Nº 1657/2022
objetivo: rEaliZar EScolTa No rEcaMBiaMENTo dE PPl.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/daP
destino: SÃo PaUlo/ SP
Servidor (es): 5914015 – THiaGo VicTor da SilVa cHaGaS – Policial 
PENal;  5798094 – GUiNaldo caMPoS ViaNa – aGP.
Período: 20 a 21/6/2022 - diária(s): 1 e ½ (uma e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 816118
Portaria Nº 1658/2022
objetivo: rEaliZar aTiVidadES iNErENTES a aSi.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/aSi
destino: SÃo fEliX do XiNGU/Pa
Servidor (es): 57207514 – WilSoN fErrEira ViEira – Policial PENal;  
57174337 – PaUlo NaSciMENTo NETo – Policial PENal; 572111833 – 
Marcio aUrÉlio TaPaJÓS araÚJo – aUX. dE iNforMáTica.
Período: 20 a 25/6/2022 - diária(s): 5 e ½ (cinco e meia)
ordenador: SaMUElSoN YoiTi iGaKi

Protocolo: 816119

.

.

FÉrias
.

FÉrias residUais
Portaria Nº 1699/22/dGP/seaP, de 20/06/22.
coNcEdEr 29 (ViNTE E NoVE) dias residuais de fÉriaS, ao servidor EUlE-
JUNHo MarTiNS SalES, Matrícula n.º 54188187, no período de 04/07/22 
a 01/08/22, referente ao exercício de 2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 815944

eXcLUsÃo de FÉrias
Portaria Nº 1700/22/dGP/seaP, de 20/06/22.
EXclUir nos termos do art.74, §2º, da lei nº 5.810/94, da portaria de 
férias nº 1545/22/dGP/SEaP, de 03/06/22, publicada no doE nº 35.002, 
de 09/06/22, a servidora alUiZaNdra carValHo dE VaScoNcEloS, ma-
trícula nº 54187444.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 815946

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 1701/2021 – dGP/seaP 
Belém/Pa, 20 de JUNHo de 2022.
Nome: rafaEl SidNEY dE SoUZa SaNcHES, Matrícula nº 55208454/1; 
cargo: assistente de informática.
assunto: licença Paternidade.
Período: 16/06/2022 a 05/07/2022. (20) diaS
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 816130
Portaria Nº 1702/2022 – dGP/seaP 
Belém/Pa, 20 de JUNHo de 2022.
Nome: aNa claUdia fUrTado dE carValHo, Matrícula 5912594/5; car-
go: Téc. em Enfermagem
assunto: licença Nojo
Período: 31/05/2022 a 07/06/2022
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 816133

.

.

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

LiceNÇa PrÊMio
Portaria Nº407/22 de 15.06.2022
Servidora: aNGEla SaNcHEZ lEao
cargo: TÉcNico EM GESTao cUlTUral
Matrícula: 716189/2
Período de Gozo: 01.07.2022 a 30.07.2022, 30 (Trinta) dias
Triênio: 22.12.2014 a 20.12.2017.

Protocolo: 815893

.

.

coNtrato
.

coNtrato de coNcessÃo de PreMiaÇÃo da seLeÇÃo PÚBLica do 
editaL N.º 001/2022 – PrÊMio PreaMar de cULtUra e arte 2022
coNtrato: 113/2022
ProcESSo Nº: 2022/714443
oBJETo: o presente contrato é resultante da premiação do edital especi-
ficado no preâmbulo deste instrumento, sendo o presente contrato parte 
integrante do edital do concurso. a SEcUlT, por meio do presente contra-
to, concede ao PREMIADO o prêmio referente ao projeto identificado, de 
acordo com as modalidades previstas no item 1.6, devidamente aprovado 
segundo os critérios previstos no respectivo Edital, com a finalidade de 
identificar, valorizar e dar visibilidade às atividades artísticas existentes nas 
diferentes regiões do território paraense. Em contrapartida, o PrEMiado 
se obriga, nos termos deste contrato, a observar as regras aqui estabeleci-
das, bem como no edital do concurso.  o presente contrato não caracteriza 
vínculo empregatício ou funcional do PrEMiado com a SEcUlT, constituin-
do-se, para todos os efeitos legais, em simples incentivo cultural ao artista 
do Estado do Pará, sem qualquer relação de subordinação e exaurindo-se 
a relação aqui firmada.
Valor: r$ 20.000,00 (Vinte mil reais)
daTa dE aSSiNaTUra: 15/06/2022
ViGÊNcia do coNTraTo: 15/06/2022 a 30/11/2022
oriGEM: EdiTal N.º 001/2022 – PrÊMio PrEaMar dE cUlTUra E arTE 2022
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0301000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339031–PrEMia.cUlTUr.arTiS.
ciENTif.dESPorT. E oUTraS PTrES: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 
258960(BElÉM) fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8421.
SErVidor rESPoNSáVEl: designado pela PorTaria Nº 052 dE 10 dE 
fEVErEiro dE 2022.
arTiSTa PrEMiado: roBErTa coNcEiÇÃo TaVarES SoarES, cPf: 
996.373.752-87
ENdErEÇo: aVENida GENTil BiTTENcoUrT, 2777, cEP: 66073-220, BE-
lÉM – Pa.
ordENador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 815733
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coNtrato de coNcessÃo de PreMiaÇÃo da seLeÇÃo PÚBLica do 
editaL N.º 001/2022 – PrÊMio PreaMar de cULtUra e arte 2022
coNtrato: 112/2022
ProcESSo Nº: 2022/720188
oBJETo: o presente contrato é resultante da premiação do edital especi-
ficado no preâmbulo deste instrumento, sendo o presente contrato parte 
integrante do edital do concurso. a SEcUlT, por meio do presente contra-
to, concede ao PREMIADO o prêmio referente ao projeto identificado, de 
acordo com as modalidades previstas no item 1.6, devidamente aprovado 
segundo os critérios previstos no respectivo Edital, com a finalidade de 
identificar, valorizar e dar visibilidade às atividades artísticas existentes nas 
diferentes regiões do território paraense. Em contrapartida, o PrEMiado 
se obriga, nos termos deste contrato, a observar as regras aqui estabeleci-
das, bem como no edital do concurso.  o presente contrato não caracteriza 
vínculo empregatício ou funcional do PrEMiado com a SEcUlT, constituin-
do-se, para todos os efeitos legais, em simples incentivo cultural ao artista 
do Estado do Pará, sem qualquer relação de subordinação e exaurindo-se 
a relação aqui firmada.
Valor: r$ 13.896,00 (treze mil oitocentos e noventa e seis reais).
daTa dE aSSiNaTUra: 15/06/2022
ViGÊNcia do coNTraTo: 15/06/2022 a 30/11/2022
oriGEM: EdiTal N.º 001/2022 – PrÊMio PrEaMar dE cUlTUra E arTE 2022
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0301000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339031–PrEMia.cUlTUr.arTiS.
ciENTif.dESPorT. E oUTraS PTrES: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 
258960(BElÉM) fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8421.
SErVidor rESPoNSáVEl: designado pela PorTaria Nº 052 dE 10 dE 
fEVErEiro dE 2022.
arTiSTa PrEMiado: caMilla cElESTE MENdES VElaSQUES - cPf: 
001.081.552-00
ENdErEÇo: Travessa curuzu (Vila Nair), 23, PEdrEira, cEP: 66085-115, 
BElÉM - Pa.
ordENador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 815718
coNtrato de coNcessÃo de PreMiaÇÃo da seLeÇÃo PÚBLica do 
editaL N.º 001/2022 – PrÊMio PreaMar de cULtUra e arte 2022
coNtrato: 115/2022
ProcESSo Nº: 2022/721822
oBJETo: o presente contrato é resultante da premiação do edital especi-
ficado no preâmbulo deste instrumento, sendo o presente contrato parte 
integrante do edital do concurso. a SEcUlT, por meio do presente contra-
to, concede ao PREMIADO o prêmio referente ao projeto identificado, de 
acordo com as modalidades previstas no item 1.6, devidamente aprovado 
segundo os critérios previstos no respectivo Edital, com a finalidade de 
identificar, valorizar e dar visibilidade às atividades artísticas existentes nas 
diferentes regiões do território paraense. Em contrapartida, o PrEMiado 
se obriga, nos termos deste contrato, a observar as regras aqui estabeleci-
das, bem como no edital do concurso.  o presente contrato não caracteriza 
vínculo empregatício ou funcional do PrEMiado com a SEcUlT, constituin-
do-se, para todos os efeitos legais, em simples incentivo cultural ao artista 
do Estado do Pará, sem qualquer relação de subordinação e exaurindo-se 
a relação aqui firmada.
Valor: r$20.000,00 (vinte mil reais)
daTa dE aSSiNaTUra: 15/06/2022
ViGÊNcia do coNTraTo: 15/06/2022 a 30/11/2022
oriGEM: EdiTal N.º 001/2022 – PrÊMio PrEaMar dE cUlTUra E arTE 2022
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0301000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339031–PrEMia.cUlTUr.arTiS.
ciENTif.dESPorT. E oUTraS PTrES: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 
276682 (MUaNá) fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8421.
SErVidor rESPoNSáVEl: designado pela PorTaria Nº 052 dE 10 dE 
fEVErEiro dE 2022.
arTiSTa PrEMiado: MaTEUS EliaS BarroS da SilVa - cPf: 
739.866.402-82
ENdErEÇo: r. NoVa , S/N , NoSSa SENHora dE faTiMa , cEP: 68825-
000, MUaNa – Pa.
ordENador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 815683
coNtrato de coNcessÃo de PreMiaÇÃo da seLeÇÃo PÚBLica do 
editaL N.º 001/2022 – PrÊMio PreaMar de cULtUra e arte 2022
coNtrato: 109/2022
ProcESSo Nº: 2022/713788
oBJETo: o presente contrato é resultante da premiação do edital especi-
ficado no preâmbulo deste instrumento, sendo o presente contrato parte 
integrante do edital do concurso. a SEcUlT, por meio do presente contra-
to, concede ao PREMIADO o prêmio referente ao projeto identificado, de 
acordo com as modalidades previstas no item 1.6, devidamente aprovado 
segundo os critérios previstos no respectivo Edital, com a finalidade de 
identificar, valorizar e dar visibilidade às atividades artísticas existentes nas 
diferentes regiões do território paraense. Em contrapartida, o PrEMiado 
se obriga, nos termos deste contrato, a observar as regras aqui estabeleci-
das, bem como no edital do concurso.  o presente contrato não caracteriza 
vínculo empregatício ou funcional do PrEMiado com a SEcUlT, constituin-
do-se, para todos os efeitos legais, em simples incentivo cultural ao artista 
do Estado do Pará, sem qualquer relação de subordinação e exaurindo-se 
a relação aqui firmada.
Valor: r$ 14.985,05 (quatorze mil novecentos e oitenta e cinco reais e 
cinco centavos).
daTa dE aSSiNaTUra: 15/06/2022
ViGÊNcia do coNTraTo: 15/06/2022 a 30/11/2022
oriGEM: EdiTal N.º 001/2022 – PrÊMio PrEaMar dE cUlTUra E arTE 2022
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0301000000 (re-

cursos ordinários) Natureza da despesa: 339031–PrEMia.cUlTUr.arTiS.
ciENTif.dESPorT. E oUTraS PTrES: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 
276419(ViGia) fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8421
SErVidor rESPoNSáVEl: designado pela PorTaria Nº 052 dE 10 dE 
fEVErEiro dE 2022.
arTiSTa PrEMiado: JoSÉ GilciMar fErrEira faVacHo - cPf: 
627.138.332-72
ENdErEÇo: rUa dE NaZarÉ, 173, cENTro, cEP: 68.780-000, ViGia-Pa.
ordENador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 815786
coNtrato de coNcessÃo de PreMiaÇÃo da seLeÇÃo PÚBLica do 
editaL N.º 001/2022 – PrÊMio PreaMar de cULtUra e arte 2022
coNtrato: 110/2022
ProcESSo Nº: 2022/708004
oBJETo: o presente contrato é resultante da premiação do edital especi-
ficado no preâmbulo deste instrumento, sendo o presente contrato parte 
integrante do edital do concurso. a SEcUlT, por meio do presente contra-
to, concede ao PREMIADO o prêmio referente ao projeto identificado, de 
acordo com as modalidades previstas no item 1.6, devidamente aprovado 
segundo os critérios previstos no respectivo Edital, com a finalidade de 
identificar, valorizar e dar visibilidade às atividades artísticas existentes nas 
diferentes regiões do território paraense. Em contrapartida, o PrEMiado 
se obriga, nos termos deste contrato, a observar as regras aqui estabeleci-
das, bem como no edital do concurso.  o presente contrato não caracteriza 
vínculo empregatício ou funcional do PrEMiado com a SEcUlT, constituin-
do-se, para todos os efeitos legais, em simples incentivo cultural ao artista 
do Estado do Pará, sem qualquer relação de subordinação e exaurindo-se 
a relação aqui firmada.
Valor: r$ 11.360,00 (onze mil trezentos e sessenta reais).
daTa dE aSSiNaTUra: 15/06/2022
ViGÊNcia do coNTraTo: 15/06/2022 a 30/11/2022
oriGEM: EdiTal N.º 001/2022 – PrÊMio PrEaMar dE cUlTUra E arTE 2022
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0301000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339031–PrEMia.cUlTUr.arTiS.
ciENTif.dESPorT. E oUTraS PTrES: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 
276600(SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa) fUNcioNal ProGraMáTica: 
13.392.1503-8421
SErVidor rESPoNSáVEl: designado pela PorTaria Nº 052 dE 10 dE 
fEVErEiro dE 2022.
arTiSTa PrEMiado: alZENil diNiZ da SilVa - cPf: 976.239.892-00
ENdErEÇor. JacUaNo , 224 , EM frENTE a Vidracaria BraSil cEP: 
68820- 000 JacUaNa - Sao SEBaSTiao da Boa ViSTa – Pa.
ordENador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 815831
coNtrato de coNcessÃo de PreMiaÇÃo da seLeÇÃo PÚBLica do 
editaL N.º 001/2022 – PrÊMio PreaMar de cULtUra e arte 2022
coNtrato: 117/2022
ProcESSo Nº: 2022/714747
oBJETo: o presente contrato é resultante da premiação do edital especi-
ficado no preâmbulo deste instrumento, sendo o presente contrato parte 
integrante do edital do concurso. a SEcUlT, por meio do presente contra-
to, concede ao PREMIADO o prêmio referente ao projeto identificado, de 
acordo com as modalidades previstas no item 1.6, devidamente aprovado 
segundo os critérios previstos no respectivo Edital, com a finalidade de 
identificar, valorizar e dar visibilidade às atividades artísticas existentes nas 
diferentes regiões do território paraense. Em contrapartida, o PrEMiado 
se obriga, nos termos deste contrato, a observar as regras aqui estabeleci-
das, bem como no edital do concurso.  o presente contrato não caracteriza 
vínculo empregatício ou funcional do PrEMiado com a SEcUlT, constituin-
do-se, para todos os efeitos legais, em simples incentivo cultural ao artista 
do Estado do Pará, sem qualquer relação de subordinação e exaurindo-se 
a relação aqui firmada.
Valor: r$ 30.000,00 (Trinta mil reais)
daTa dE aSSiNaTUra: 15/06/2022
ViGÊNcia do coNTraTo: 15/06/2022 a 30/11/2022
oriGEM: EdiTal N.º 001/2022 – PrÊMio PrEaMar dE cUlTUra E arTE 2022
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0301000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339031–PrEMia.cUlTUr.arTiS.
ciENTif.dESPorT. E oUTraS PTrES: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 
258960(BElÉM) fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8421.
SErVidor rESPoNSáVEl: designado pela PorTaria Nº 052 dE 10 dE 
fEVErEiro dE 2022.
arTiSTa PrEMiado: Maiara dE alMEida corrÊa - cPf: 965.889.692 - 87
ENdErEÇo: TraVESSa 9 dE JaNEiro, 2808, crEMaÇÃo, cEP:66.065-
155, BElÉM-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 816131
coNtrato de coNcessÃo de PreMiaÇÃo da seLeÇÃo PÚBLica do 
editaL N.º 001/2022 – PrÊMio PreaMar de cULtUra e arte 2022
coNtrato: 127/2022
ProcESSo Nº: 2022/721626
oBJETo: o presente contrato é resultante da premiação do edital especi-
ficado no preâmbulo deste instrumento, sendo o presente contrato parte 
integrante do edital do concurso. a SEcUlT, por meio do presente contra-
to, concede ao PREMIADO o prêmio referente ao projeto identificado, de 
acordo com as modalidades previstas no item 1.6, devidamente aprovado 
segundo os critérios previstos no respectivo Edital, com a finalidade de 
identificar, valorizar e dar visibilidade às atividades artísticas existentes nas 
diferentes regiões do território paraense. Em contrapartida, o PrEMiado 
se obriga, nos termos deste contrato, a observar as regras aqui estabeleci-
das, bem como no edital do concurso.  o presente contrato não caracteriza 
vínculo empregatício ou funcional do PrEMiado com a SEcUlT, constituin-
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do-se, para todos os efeitos legais, em simples incentivo cultural ao artista 
do Estado do Pará, sem qualquer relação de subordinação e exaurindo-se 
a relação aqui firmada.
Valor: r$ 14.000,00 (Quatorze mil reais)
daTa dE aSSiNaTUra: 20/06/2022
ViGÊNcia do coNTraTo: 20/06/2022 a 30/11/2022
oriGEM: EdiTal N.º 001/2022 – PrÊMio PrEaMar dE cUlTUra E arTE 2022
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0301000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339031–PrEMia.cUlTUr.arTiS.
ciENTif.dESPorT. E oUTraS PTrES: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 
276491 (BarcarENa) fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8421.
SErVidor rESPoNSáVEl: designado pela PorTaria Nº 052 dE 10 dE 
fEVErEiro dE 2022.
arTiSTa PrEMiado: aNdrE da coSTa aPollaro - cPf: 916.841.102-20.
ENdErEÇo: aV. croNGE da SilVEira, 678, cEP: 68.445-000, Barca-
rENa-Pa.
ordENador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 816146
coNtrato de coNcessÃo de PreMiaÇÃo da seLeÇÃo PÚBLica do 
editaL N.º 001/2022 – PrÊMio PreaMar de cULtUra e arte 2022
coNtrato: 121/2022
ProcESSo Nº: 2022/724864
oBJETo: o presente contrato é resultante da premiação do edital especi-
ficado no preâmbulo deste instrumento, sendo o presente contrato parte 
integrante do edital do concurso. a SEcUlT, por meio do presente contra-
to, concede ao PREMIADO o prêmio referente ao projeto identificado, de 
acordo com as modalidades previstas no item 1.6, devidamente aprovado 
segundo os critérios previstos no respectivo Edital, com a finalidade de 
identificar, valorizar e dar visibilidade às atividades artísticas existentes nas 
diferentes regiões do território paraense. Em contrapartida, o PrEMiado 
se obriga, nos termos deste contrato, a observar as regras aqui estabeleci-
das, bem como no edital do concurso.  o presente contrato não caracteriza 
vínculo empregatício ou funcional do PrEMiado com a SEcUlT, constituin-
do-se, para todos os efeitos legais, em simples incentivo cultural ao artista 
do Estado do Pará, sem qualquer relação de subordinação e exaurindo-se 
a relação aqui firmada.
Valor: r$ r$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
daTa dE aSSiNaTUra: 20/06/2022
ViGÊNcia do coNTraTo: 20/06/2022 a 30/11/2022
oriGEM: EdiTal N.º 001/2022 – PrÊMio PrEaMar dE cUlTUra E arTE 2022
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0301000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339031–PrEMia.cUlTUr.arTiS.
ciENTif.dESPorT. E oUTraS PTrES: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 
258960 (BElÉM) fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8421.
SErVidor rESPoNSáVEl: designado pela PorTaria Nº 052 dE 10 dE 
fEVErEiro dE 2022.
arTiSTa PrEMiado: PaUlo afoNSo MarTiNS da coNcEiÇÃo - cPf: 
647.269.322-68
ENdErEÇo: TV fraNKliN dE MENEZES, 176, rUa iNdEPENdENcia caSa 
176, Sao Joao do oUTEiro, cEP: 66840-105, BElEM-Pa.
ordENador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 816153
coNtrato de coNcessÃo de PreMiaÇÃo da seLeÇÃo PÚBLica do 
editaL N.º 001/2022 – PrÊMio PreaMar de cULtUra e arte 2022
coNtrato: 120/2022
ProcESSo Nº: 2022/725213
oBJETo: o presente contrato é resultante da premiação do edital especi-
ficado no preâmbulo deste instrumento, sendo o presente contrato parte 
integrante do edital do concurso. a SEcUlT, por meio do presente contra-
to, concede ao PREMIADO o prêmio referente ao projeto identificado, de 
acordo com as modalidades previstas no item 1.6, devidamente aprovado 
segundo os critérios previstos no respectivo Edital, com a finalidade de 
identificar, valorizar e dar visibilidade às atividades artísticas existentes nas 
diferentes regiões do território paraense. Em contrapartida, o PrEMiado 
se obriga, nos termos deste contrato, a observar as regras aqui estabeleci-
das, bem como no edital do concurso.  o presente contrato não caracteriza 
vínculo empregatício ou funcional do PrEMiado com a SEcUlT, constituin-
do-se, para todos os efeitos legais, em simples incentivo cultural ao artista 
do Estado do Pará, sem qualquer relação de subordinação e exaurindo-se 
a relação aqui firmada.
Valor: r$ 20.000,00 (vinte mil reais)
daTa dE aSSiNaTUra: 20/06/2022
ViGÊNcia do coNTraTo: 20/06/2022 a 30/11/2022
oriGEM: EdiTal N.º 001/2022 – PrÊMio PrEaMar dE cUlTUra E arTE 2022
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0301000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339031–PrEMia.cUlTUr.arTiS.
ciENTif.dESPorT. E oUTraS PTrES: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 
258960 (BElÉM) fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8421
SErVidor rESPoNSáVEl: designado pela PorTaria Nº 052 dE 10 dE 
fEVErEiro dE 2022.
arTiSTa PrEMiado: aliNE GoMES roSSi MoraES - cPf: 710.336.962-34
ENdErEÇo: r arciPrESTES MaNoEl TEodoro, 599, BaTiSTa caMPoS, 
cEP: 66023-700, BElÉM-Pa.
ordENador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 816164
coNtrato de coNcessÃo de PreMiaÇÃo da seLeÇÃo PÚBLica do 
editaL N.º 001/2022 – PrÊMio PreaMar de cULtUra e arte 2022
coNtrato: 108/2022
ProcESSo Nº: 2022/708295
oBJETo: o presente contrato é resultante da premiação do edital especi-
ficado no preâmbulo deste instrumento, sendo o presente contrato parte 
integrante do edital do concurso. a SEcUlT, por meio do presente contra-
to, concede ao PREMIADO o prêmio referente ao projeto identificado, de 
acordo com as modalidades previstas no item 1.6, devidamente aprovado 

segundo os critérios previstos no respectivo Edital, com a finalidade de 
identificar, valorizar e dar visibilidade às atividades artísticas existentes nas 
diferentes regiões do território paraense. Em contrapartida, o PrEMiado 
se obriga, nos termos deste contrato, a observar as regras aqui estabeleci-
das, bem como no edital do concurso.  o presente contrato não caracteriza 
vínculo empregatício ou funcional do PrEMiado com a SEcUlT, constituin-
do-se, para todos os efeitos legais, em simples incentivo cultural ao artista 
do Estado do Pará, sem qualquer relação de subordinação e exaurindo-se 
a relação aqui firmada.
Valor: r$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
daTa dE aSSiNaTUra: 15/06/2022
ViGÊNcia do coNTraTo: 15/06/2022 a 30/11/2022
oriGEM: EdiTal N.º 001/2022 – PrÊMio PrEaMar dE cUlTUra E arTE 2022
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0301000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339031–PrEMia.cUlTUr.arTiS.
ciENTif.dESPorT. E oUTraS PTrES: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 
262781 (caSTaNHal) fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8421.
SErVidor rESPoNSáVEl: designado pela PorTaria Nº 052 dE 10 dE 
fEVErEiro dE 2022.
arTiSTa PrEMiado: B MarQUES SaGica - cNPJ: 39.260.194/0001-08
ENdErEÇo: aV. BarÃo do rio BraNco, rESidENcial SallES JardiNS, 
aV. f, QUadra 53, loTE 07, Bairro TiTaNlaNdia, cEP: 68741- 515, 
caSTaNHal-Pa.
ordENador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 816175
coNtrato de coNcessÃo de PreMiaÇÃo da seLeÇÃo PÚBLica do 
editaL N.º 001/2022 – PrÊMio PreaMar de cULtUra e arte 2022
coNtrato: 116/2022
ProcESSo Nº: 2022/711684
oBJETo: o presente contrato é resultante da premiação do edital especi-
ficado no preâmbulo deste instrumento, sendo o presente contrato parte 
integrante do edital do concurso. a SEcUlT, por meio do presente contra-
to, concede ao PREMIADO o prêmio referente ao projeto identificado, de 
acordo com as modalidades previstas no item 1.6, devidamente aprovado 
segundo os critérios previstos no respectivo Edital, com a finalidade de 
identificar, valorizar e dar visibilidade às atividades artísticas existentes nas 
diferentes regiões do território paraense. Em contrapartida, o PrEMiado 
se obriga, nos termos deste contrato, a observar as regras aqui estabeleci-
das, bem como no edital do concurso.  o presente contrato não caracteriza 
vínculo empregatício ou funcional do PrEMiado com a SEcUlT, constituin-
do-se, para todos os efeitos legais, em simples incentivo cultural ao artista 
do Estado do Pará, sem qualquer relação de subordinação e exaurindo-se 
a relação aqui firmada.
Valor: r$ 19.999,00 (dezenove mil novecentos e noventa e nove reais).
daTa dE aSSiNaTUra: 15/06/2022
ViGÊNcia do coNTraTo: 15/06/2022 a 30/11/2022
oriGEM: EdiTal N.º 001/2022 – PrÊMio PrEaMar dE cUlTUra E arTE 2022
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0301000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339031–PrEMia.cUlTUr.arTiS.
ciENTif.dESPorT. E oUTraS PTrES: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 
276625 (MoNTE alEGrE) fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-
8421.
SErVidor rESPoNSáVEl: designado pela PorTaria Nº 052 dE 10 dE 
fEVErEiro dE 2022.
arTiSTa PrEMiado: MEraBE araÚJo doS SaNToS - cPf: 021.353.812-17
ENdErEÇo: PaSSaGEM da PaZ 165, TUrÚ, cEP: 68.220-000, MoNTE 
alEGrE-Pa.
ordENador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 815858
coNtrato de coNcessÃo de PreMiaÇÃo da seLeÇÃo PÚBLica do 
editaL N.º 001/2022 – PrÊMio PreaMar de cULtUra e arte 2022
coNtrato: 126/2022
ProcESSo Nº: 2022/701538
oBJETo: o presente contrato é resultante da premiação do edital especi-
ficado no preâmbulo deste instrumento, sendo o presente contrato parte 
integrante do edital do concurso. a SEcUlT, por meio do presente contra-
to, concede ao PREMIADO o prêmio referente ao projeto identificado, de 
acordo com as modalidades previstas no item 1.6, devidamente aprovado 
segundo os critérios previstos no respectivo Edital, com a finalidade de 
identificar, valorizar e dar visibilidade às atividades artísticas existentes nas 
diferentes regiões do território paraense. Em contrapartida, o PrEMiado 
se obriga, nos termos deste contrato, a observar as regras aqui estabeleci-
das, bem como no edital do concurso.  o presente contrato não caracteriza 
vínculo empregatício ou funcional do PrEMiado com a SEcUlT, constituin-
do-se, para todos os efeitos legais, em simples incentivo cultural ao artista 
do Estado do Pará, sem qualquer relação de subordinação e exaurindo-se 
a relação aqui firmada.
Valor: r$ 30.000,00 (Trinta mil reais)
daTa dE aSSiNaTUra: 20/06/2022
ViGÊNcia do coNTraTo: 20/06/2022 a 30/11/2022
oriGEM: EdiTal N.º 001/2022 – PrÊMio PrEaMar dE cUlTUra E arTE 2022
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0301000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339031–PrEMia.cUlTUr.arTiS.
ciENTif.dESPorT. E oUTraS PTrES: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 
258980 (alTaMira) fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8421.
SErVidor rESPoNSáVEl: designado pela PorTaria Nº 052 dE 10 dE 
fEVErEiro dE 2022.
arTiSTa PrEMiado: SilVio PirES dE oliVEira - cPf: 609.547.792-15
ENdErEÇo: rUa cEl JoSE Porfirio, N° 1423, Bairro: cENTro, cEP: 
68371- 030, alTaMira-Pa.
ordENador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 815982
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coNtrato de coNcessÃo de PreMiaÇÃo da seLeÇÃo PÚBLica do 
editaL N.º 001/2022 – PrÊMio PreaMar de cULtUra e arte 2022
coNtrato: 122/2022
ProcESSo Nº: 2022/715048
oBJETo: o presente contrato é resultante da premiação do edital especi-
ficado no preâmbulo deste instrumento, sendo o presente contrato parte 
integrante do edital do concurso. a SEcUlT, por meio do presente contra-
to, concede ao PREMIADO o prêmio referente ao projeto identificado, de 
acordo com as modalidades previstas no item 1.6, devidamente aprovado 
segundo os critérios previstos no respectivo Edital, com a finalidade de 
identificar, valorizar e dar visibilidade às atividades artísticas existentes nas 
diferentes regiões do território paraense. Em contrapartida, o PrEMiado 
se obriga, nos termos deste contrato, a observar as regras aqui estabeleci-
das, bem como no edital do concurso.  o presente contrato não caracteriza 
vínculo empregatício ou funcional do PrEMiado com a SEcUlT, constituin-
do-se, para todos os efeitos legais, em simples incentivo cultural ao artista 
do Estado do Pará, sem qualquer relação de subordinação e exaurindo-se 
a relação aqui firmada.
Valor: r$28.700,00 (vinte e oito mil e setecentos reais)
daTa dE aSSiNaTUra: 20/06/2022
ViGÊNcia do coNTraTo: 20/06/2022 a 30/11/2022
oriGEM: EdiTal N.º 001/2022 – PrÊMio PrEaMar dE cUlTUra E arTE 2022
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0301000000 
(recursos ordinários) Natureza da despesa: 339031–PrEMia.cUlTUr.
arTiS.ciENTif.dESPorT. E oUTraS PTrES: 158421 Pi: 1030008421c 
aÇÃo: 276662(SaNTa iZaBEl do Pará) fUNcioNal ProGraMáTica: 
13.392.1503-8421.
SErVidor rESPoNSáVEl: designado pela PorTaria Nº 052 dE 10 dE 
fEVErEiro dE 2022.
arTiSTa PrEMiado: aNdErlENE Maria liMa fiGUEirEdo - cPf: 
838.788.312-34
ENdErEÇo: aV. laUro SodrÉ, 1456, JUrUNaS, cEP: 68.790.000, SaNTa 
iZaBEl do Pará – Pa.
ordENador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 815999
coNtrato de coNcessÃo de PreMiaÇÃo da seLeÇÃo PÚBLica do 
editaL N.º 001/2022 – PrÊMio PreaMar de cULtUra e arte 2022
coNtrato: 119/2022
ProcESSo Nº: 2022/727529
oBJETo: o presente contrato é resultante da premiação do edital especi-
ficado no preâmbulo deste instrumento, sendo o presente contrato parte 
integrante do edital do concurso. a SEcUlT, por meio do presente contra-
to, concede ao PREMIADO o prêmio referente ao projeto identificado, de 
acordo com as modalidades previstas no item 1.6, devidamente aprovado 
segundo os critérios previstos no respectivo Edital, com a finalidade de 
identificar, valorizar e dar visibilidade às atividades artísticas existentes nas 
diferentes regiões do território paraense. Em contrapartida, o PrEMiado 
se obriga, nos termos deste contrato, a observar as regras aqui estabeleci-
das, bem como no edital do concurso.  o presente contrato não caracteriza 
vínculo empregatício ou funcional do PrEMiado com a SEcUlT, constituin-
do-se, para todos os efeitos legais, em simples incentivo cultural ao artista 
do Estado do Pará, sem qualquer relação de subordinação e exaurindo-se 
a relação aqui firmada.
Valor: r$ r$15.000,00 (quinze mil reais)
daTa dE aSSiNaTUra: 20/06/2022
ViGÊNcia do coNTraTo: 20/06/2022 a 30/11/2022
oriGEM: EdiTal N.º 001/2022 – PrÊMio PrEaMar dE cUlTUra E arTE 2022
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8421 fonte de recurso: 0301000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339031–PrEMia.cUlTUr.arTiS.
ciENTif.dESPorT. E oUTraS PTrES: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 
276757 (PoNTa dE PEdraS) fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8421.
SErVidor rESPoNSáVEl: designado pela PorTaria Nº 052 dE 10 dE 
fEVErEiro dE 2022.
arTiSTa PrEMiado: JacirENE do ESPiriTo SaNTo alVES Garcia - 
cPf: 728.319.282-49
ENdErEÇo: rM Praia GraNdE, S/N, Bairro Vila Praia GraNdE, cEP 
68830-000, PoNTa dE PEdraS-Pa.
ordENador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 816027

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 409/22, de 15.06.2022
Servidor: lUcaS NaSSar SoUSa
Matrícula: 55588186/3
cargo: diretor de pesquisa, Experimentação, Promoção e cultura
cPf: 846.922.192-20
Prazo para aplicação: 60 (sessenta) dias
Prazo para prestação de contas: 15 (quinze) dias
fonte de recurso: 0101000000
Natureza da despesa: 339030..........................................r$ 2.000,00
ordenador de despesa: luiz Maria de Jesus Soares Junior

Protocolo: 815859

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 406 de 15 de JUNHo de 2022
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra, no 
uso de suas atribuições legais e, considerando os termos do Processo 
nº2022/18533 aScoM/SEcUlT, de 08.06.2022,

r E S o l V E:
TraNSfErir, por necessidade de serviço, de 02.06.2022 a 30.06.2022 
para o período de 09.11.2022 a 08.12.2022, 30(trinta) dias de usufruto 
de férias da servidora lorENa SaraiVa da SilVa, matrícula nº596004/1, 
ocupante do cargo de assistente administrativo, concedidas através da 
portaria coletiva nº236 de 02.05.2022, publicada no doE de 05.05.2022, 
referente ao Período aquisitivo de 05.05.2021 a 04.05.2022.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 15 de Junho de 2022.
lUiZ Maria dE JESUS SoarES JUNior
Secretário adjunto/SEcUlT.

Protocolo: 815989
Portaria Nº 404 de 15 de JUNHo de 2022
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra, no 
uso de suas atribuições legais, e, considerando os termos do Mem. interno 
nº024-GP/SEcUlT, de 14.06.2022,
r E S o l V E:
TraNSfErir, por necessidade de serviço, de 04.07.2022 a 02.08.2022 
para os períodos de 25.07.2022 a 08.08.2022, 15(quinze) e, 05.10.2022 
a 19.10.2022-15(quinze) dias restantes de usufruto de férias da servidora 
cora carrEira rodriGUES crUZ , matrícula nº32573/1, ocupante do 
cargo de atendente referência i, concedidas através da portaria coletiva 
nº435 de 01.09.2021, publicada no doE de 18.11.2021, referente ao Perí-
odo aquisitivo de 16.04.2020 a 15.04.2021.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de cultura, em 15 de junho de 2022.
lUiZ Maria dE JESUS SoarES JUNior
Secretário adjunto/SEcUlT.

Protocolo: 815991

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de resULtado PreLiMiNar
Processo adMiNistratiVo Nº 2022/106960
cHaMaMeNto PÚBLico Nº 01/2022
a Secretaria de Estado de cultura, através da comissão de Seleção de cha-
mamento Público, torna público, a todos os interessados, o resultado Pre-
liminar de Avaliação, Classificação e Seleção de Organização da Sociedade 
civil, por meio de chamamento Público, para a coordenação, execução, 
comercialização, montagem e desmontagem dos espaços expositivos junto 
ao mercado editorial e livreiro, praça de alimentação e o espaço infantil 
da 25ª feira Pan amazônica do livro e das Multivozes – 2022, de acordo 
com o edital e seus anexos. ParTiciPaNTE claSSificada e HaBiliTada: 
associação Nacional de livrarias, inscrita no cNPJ nº 50.586.569/0001-
59. PoNTUaÇÃo: 30 pts. fica desde já, nos termos do item 7.4 do Edital, 
aberto o prazo de 05 (cinco) dias corridos para interposição de recursos.
Belém (Pa), 20 de junho de 2022.
raiMUNdo fáBio coUTiNHo dE SoUZa
Presidente da comissão de Seleção/Port. 211/2022

Protocolo: 816055

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1087/2022
PaE: 2022/739414
Objeto: PROJETO “FORRO JUNINO CULTURAL” no qual os artistas: MA-
THEUS cUNHa, lUaNa MaGalHÃES, EliSEU rodriGUES, forrÓ coMBa-
TE, aNdrEY ViaNa, daNiEl araÚJo E BaTiSTa do PiSEiro que se apre-
sentarão no município de castanhal/Pa, no dia 19/06/2022, das 17h00 às 
00h00
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 1068/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
dEMP 00469; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 
231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: rB ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ: 
32.796.118/0001-64; MT ProdUÇÕS E EVENToS lTda, inscrita no cNPJ: 
45.080.479/0001-51; f5 ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ: 
36.071.815/0001-09; E VM ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ: 
28.041.982/000-89
Valor Total: r$ 117.000,00 (cento e dezessete mil reais)
data: 17/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 1087/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1087/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 17/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
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Portaria Nº 1400 de 17 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 
2022/739414
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “forro JU-
NINO CULTURAL”, referentes à IN 1087/2022– FCP, FISCAL TITULAR, o 
(a) servidor (a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124, 
cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiScal 
SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a) SaNdra Maria NaSciMENTo dE aNdra-
dE, matrícula nº: 593524/2, cargo: assessora, Setor/local de Trabalho: 
dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira 
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1088/2022
PaE: 022/4600062
Objeto: PROJETO “DANÇA QUE EU DANÇO” no qual os artistas: FOUR MU-
Sic, VicTor E lYoN aMaZoNia GrooVE,  BalÉ PoPUlar daS áGUaS,  
rafild MoNTEiro,  Ki TENTaÇÃo,  doiS ciliNdroS,  GEoVaNi liMa,  
JUH NaSciMENTo e ladY dri que se apresentarão em formato digital – 
liVE e gravações de vídeos em 17/06/2022, no Município de Belém/Pa das 
10h às 20h
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 1069/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
df 4049228; 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
favorecidos: rB ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ: 
32.796.118/0001-64; MT ProdUÇÕS E EVENToS lTda, inscrita no cNPJ: 
45.080.479/0001-51; f5 ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ: 
36.071.815/0001-09; E VM ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ: 
28.041.982/000-89
Valor Total: r$ 130.000,00 
data: 17/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 1088/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1088/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 17/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
Portaria Nº 1401 de 17 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 
2022/4600062
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “daNÇa 
QUE EU DANÇO”, referentes à IN 1088/2022– FCP, FISCAL TITULAR, o (a) 
servidor (a) THYaGo GUEdElHa dE oliVEira, matrícula nº: 8015555/1, 
cargo: assistente administrativo, Setor/local de Trabalho: TWH, e como 
fiScal SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a) MarcElo doS SaNToS carMo, 
matrícula nº: 5888124, cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Tra-
balho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira 
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1089/2022
PaE: 2022/729779
Objeto: PROJETO “ARRASTE PÉ JUNINO I” no qual os artistas: BANDA WA-
riloU, ViViaNE BaTidÃo, JaMillY araÚJo, Marco MoNTEiro, liNda 
Nil e PiNdUca que se apresentarão nos dias 17 a 19/06/2022, no mu-
nicípio de Santa izabel/Pa, no complexo Poliesportivo Ginásio de Esporte 
Manoel Silva
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 1069/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
dEMP 00453; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 
231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: TalENToS da aMaZÔNia, inscrita no cNPJ: 18.403.016/0001-00
Valor Total: r$ 102.000,00 
data: 17/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 1089/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1089/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 17/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
Portaria Nº 1402 de 17 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 
2022/729779
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “arraSTa PÉ 
JUNINO I”, referentes à IN 1089/2022– FCP, FISCAL TITULAR, o (a) ser-
vidor (a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124, cargo: 
Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiScal SUBS-
TiTUTo, o (a) servidor (a) SaNdra Maria NaSciMENTo dE aNdradE, 
matrícula nº: 593524/2, cargo: assessora, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira 
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1090/2022
PaE: 2022/7746600
Objeto: PROJETO “FOLCLORE JUNINO NOS BAIRROS DE TUCURUI IV” no 
qual os artistas: BoNdE do BrEGaÇo,  loS BarroSoS, NEW Groo-
VE, THE BrEGaS, cÉlio coSTa, daNNE SaNcHES, JaMES ViaNa, raMoN 
PorTilHo, THiaGo caSTro, THoMGlEYToN, dENiSE SErrÃo, MiKaElla 
Horara, THaUaNa MElloNio E VaNESSa caNTÃo se apresentarão no 
projeto no município de Tucuruí/Pa, na Estrada Bom Jesus – Escola Polo 
reunidas – Zona rural nos dias: 17 e 18/06/2022, das 14h00 às 04h00
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal 
nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 1062/2022– ProJUr/fcP..
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
dEMP 00479; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 
231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: Para PriME ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ: 
35.432.286/0001-69
Valor Total: r$ 150.000,00 
data: 17/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 1090/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1090/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 17/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
Portaria Nº 1403 de 17 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 
2022/746600
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “folclo-
RE JUNINO NOS BAIRROS TUCURUI IV”, referentes à IN 1090/2022– FCP, 
fiScal TiTUlar, o (a) servidor (a) Maria dE faTiMa liMa BarroSoS, 
matrícula nº: 32026/1, cargo: agente administrativo, Setor/local de Tra-
balho: dic, e como fiScal SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a) MarcElo doS 
SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124, cargo: Téc. Gestão cultural, Se-
tor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira 
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1091/2022
PaE: 2022/730106
Objeto: PROJETO “ARRAIAL DE TODOS OS SANTOS I” no qual os artistas: 
Bia caNTao, PiNdUca, WillY liMa, WariloU, JaMillY araUJo, cariM-
Bo da Maria, MHarco MoNTEiro, MaNo io, SENTa PEia, liNda Nil, 
dHiaNa liMa, XEiro VErdE, caMaroTE ViP, que se apresentarão no pro-
jeto “ARRAIAL DE TODOS OS SANTOS I”, a ser realizado nos dias 17 a 19, 
25 e 26, 01 e 03/07/2022, no prédio da fundação cultural do Estado do 
Pará, no município de Belém/Pa
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 1061/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
dEMP 00461; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 
231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
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Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: TalENToS da aMaZÔNia, inscrita no cNPJ: 18.403.016/0001-00
Valor Total: r$ 172.000,00 
data: 17/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 1091/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1091/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 17/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
Portaria Nº 1404 de 17 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 
2022/730106
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “arraial dE 
TODOS OS SANTOS I”, referentes à IN 1091/2022– FCP, FISCAL TITULAR, 
o (a) servidor (a) aNGElo SErGio fraNco dE oliVEira matrícula nº: 
57198595/2, cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic, 
e como fiScal SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a) MarcElo doS SaNToS 
carMo, matrícula nº: 5888124, cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local 
de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira 
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1092/2022
PaE: 2022/729997
Objeto: ROJETO “ENCONTRO DE PAZ I” no qual os artistas: WILLI LIMA, 
GErSoN TirrÊ dHiaNa liMa, NEliS, Bia caNTÃo ,BaNda PlaY 7, BaNda 
WariloU, BaNda caMaroTE ViP e aQUarEla rETrÔ, que se apresenta-
rão no projeto “ENCONTROS DE PAZ I”, a ser realizado nos dias 18, 20 a 
22, 24 e 25/06/2022, no município de ananindeua, na Paróquia do Sagrado 
Coração de Jesus, no Conjunto Julia Seffer
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 1065/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
dEMP 00457; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 
231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: TalENToS da aMaZÔNia, inscrita no cNPJ: 18.403.016/0001-00
Valor Total: r$ 112.000,00 
data: 17/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 1092/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1092/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 17/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
Portaria Nº 1405 de 17 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 
2022/729997
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “ENcoNTro 
DE PAZ I ”, referentes à IN 1092/2022– FCP, FISCAL TITULAR, o (a) ser-
vidor (a) PEdro HENriQUE cardoSo BraZ, matrícula nº: 5899706/1, 
cargo: coordenador, Setor/local de Trabalho: cMP, e como fiScal SUBS-
TiTUTo, o (a) servidor (a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 
5888124, cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira 
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1093/2022
PaE: 2022/460428
Objeto: PROJETO “HITS DO VERÃO” no qual os artistas: ANDRO BAUDE-
lairE, allaN roffE, oS PaNTEraS, TrilHa da aMaZÔNiia, dJ ElToN, 
d`U BailE, KorB Mc Wr MESTrE JUVENal, E roBSoN TaYNara que se 
apresentarão no município de Belém/Pa, no dia: 18/06/2022, das 10h00 
às 19h00
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 1055/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
df 4049237; 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 Na-

zaré, cEP 66.035-340, favorecidos: fSr ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita 
no cNPJ: 25.180.110/0001-03
Valor Total: r$ 124.000,00 
data: 17/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 1093/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1093/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 17/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
Portaria Nº 1406 de 17 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 
2022/460428
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “HiTS do 
VERÃO”, referentes à IN 1093/2022– FCP, FISCAL TITULAR, o (a) servidor 
(a) aNGElo SErGio fraNco dE oliVEira matrícula nº: 57198595/2, 
cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiScal 
SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula 
nº: 5888124, cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira 
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1094/2022
PaE: 2022/4746397
Objeto: PROJETO “FOLCLORE JUNINO NOS BAIRROS DE TUCURUI VI” no 
qual os artistas: BaNda BoNdE do BrEGaÇo, BaNda loS BarroSoS, 
BaNda NEW GrooVE, BaNda THE BrEGaS, cÉlio coSTa, daNNE SaN-
cHES, JaMES ViaNa, raMoN PorTilHo, THiaGo caSTro, THoM GlEY-
ToN, dENiSE SErrÃo, MiKaElla Horara, THaUaNa MElloNio, VaNES-
Sa caNTÃo, que se apresentarão na Praça do Jardim Paraíso, no município 
de Tucuruí/Pa, no dia 19 e 20/06/2022, das 14h às 03h
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 1060/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
dEMP 00474; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 
231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: Pará PriME, inscrita no cNPJ 35.432.286/0001-69
Valor Total: r$ 150.000,00 
data: 17/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 1094/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1094/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 17/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
Portaria Nº 1407 de 17 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 
2022/746397
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “folclorE 
JUNINO NOS BAIRROS DE TUCURUI VI”, referentes à IN 1094/2022– FCP, 
fiScal TiTUlar, o (a) servidor (a) Maria dE faTiMa liMa BarroSoS, 
matrícula nº: 32026/1, cargo: agente administrativo, Setor/local de Tra-
balho: dic, e como fiScal SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a) MarcElo doS 
SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124, cargo: Téc. Gestão cultural, Se-
tor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira 
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1095/2022
PaE: 2022/746498
Objeto: PROJETO “FOLCLORE JUNINO NOS BAIRROS DE TUCURUI V” no 
qual os artistas: loS BrEGaS, cÉlio coSTa, daNNE SaNcHES, JaMES 
ViaNa, raMoN PorTilHo, THiaGo caSTro THoM GlEYToN, dENiSE 
SErrÃo, MiKaEla Horara, THaUaNa MEloNio e VaNESSa caNTÃo que 
se apresentarão nos dias 18 e 19/06/2022, das 14h às 04h, no Município 
de Tucuruí/Pa, na Praça cristo Vive
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 1063/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
dEMP 00475; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 
231274
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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: Pará PriME, inscrita no cNPJ 35.432.286/0001-69
Valor Total: r$ 150.000,00 
data: 17/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 1095/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1095/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 17/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
Portaria Nº 1408 de 17 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 
2022/746498
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “folclorE 
JUNINO NOS BAIRROS DE TUCURUI V”, referentes à IN 1095/2022– FCP, 
fiScal TiTUlar, o (a) servidor (a) Maria dE faTiMa liMa BarroSoS, 
matrícula nº: 32026/1, cargo: agente administrativo, Setor/local de Tra-
balho: dic, e como fiScal SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a) MarcElo doS 
SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124, cargo: Téc. Gestão cultural, Se-
tor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira 
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1096/2022
PaE: 2022/746498
Objeto: PROJETO “FOLCLORE JUNINO NOS BAIRROS DE TUCURUI V” no 
qual os artistas: BrEGaS, cÉlio coSTa, daNNE SaNcHES, JaMES ViaNa, 
raMoN PorTilHo ,THiaGo caSTro THoM GlEYToN, dENiSE SErrÃo, 
MiKaEla Horara, THaUaNa MEloNio e VaNESSa caNTÃo que se apre-
sentarão nos dias 18 e 19/06/2022, das 14h às 04h, no Município de Tucu-
ruí/Pa, na Praça cristo Vive
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 1063/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
dEMP 00475; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 
231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: Pará PriME, inscrita no cNPJ 35.432.286/0001-69
Valor Total: r$ 150.000,00 
data: 17/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 1096/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1096/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 17/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
Portaria Nº 1409 de 17 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 
2022/730049
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “ENcoNTro 
DE PAZ II” referentes à IN 1096/2022– FCP, FISCAL TITULAR, o (a) ser-
vidor (a) PEdro HENriQUE cardoSo BraZ, matrícula nº: 5899706/1, 
cargo: coordenador, Setor/local de Trabalho: cMP, e como fiScal SUBS-
TiTUTo, o (a) servidor (a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 
5888124, cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic..
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira 
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1097/2022
PaE: 2022/459715
objeto: ProJETo “cHaMa Todo MUNdo no qual os artistas: TaYSoN MU-
NiZ, JaciNTo KaHWaGE, BaNda lUa, JoNaTaS PErEira, BaNda ZaZU, 
BETo PENaforT, WaldEcio, EdiorGE, iSaBElY coElHo, GlaicE craVo 
E dEMi KarValHo, que se apresentarão em formato digital – liVE, no mu-
nicípio de Belém/PA, no dia 18/06/2022, das 09h às 21h, no canal oficial 
do youtube da produtora
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 1059/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 

df 4049220; 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: 3 a ProdUÇÕES, inscrita no cNPJ: 33.561.737/0001-32
Valor Total: r$ 147.000,00 
data: 17/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 1097/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1097/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 17/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1098/2022
PaE: 2022/407966
Objeto: PROJETO “BAILE ANIMADO” no qual os artistas: AMOR PLEBEU, 
aNa SElM, BaNda SUaVEMENTE,  cEZar E oS caraS, caMiaBaS, JU-
Nior alMEida,  JUNior SaldaNHa ProJEcT, lUciaNa liNS,  MarcEllo 
MariaNo,  MarcElo KaHWaGE Mario, MoUZiNHo PaGodE rETrÔ e 
ToMarocK que se apresentarão em formato digital – liVE, no município 
de Belém/PA, no dia 17/06/2022, das 08h às 21h, no canal oficial do you-
tube da produtora
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 1058/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
dEf 418761; 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: PaTY EVENToS, inscrita no cNPJ: 30.374.683/0001-08
Valor Total: r$ 162.000,00 
data: 17/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 1098/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1098/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 17/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
Portaria Nº 1411 de 17 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 
2022/407966
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “BailE aNi-
MADO” referentes à IN 1098/2022– FCP, FISCAL TITULAR, o (a) servidor 
(a) PEdro HENriQUE cardoSo BraZ, matrícula nº: 5899706/1, cargo: 
coordenador, Setor/local de Trabalho: cMP, e como fiScal SUBSTiTUTo, 
o (a) servidor (a) raiMUNdo do Socorro MoraES dE alMEida matrí-
cula nº: 5903311/1, cargo: coordenador, Setor/local de Trabalho: cGP.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira 
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1086/2022
PaE: 2022/729802
Objeto: PROJETO “ARRASTA PÉ JUNINO II” no qual os artistas: BANDA 
TroPa No forrÓ, caNTor daNiEl do acordEoN, BaNda forrÓ do 
BacaNa, BaNda caBra No forrÓ E caNTora adriaNa oliVEr, que se 
apresentarão no município de Santa izabel/Pa, no complexo Poliesportivo 
Ginásio de Esporte Manoel Silva nos dias: 16, 17, 18 e 19/06/2022
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 1066/2022– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
dEMP 00454; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 
231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: Pará SHoWS, inscrita no cNPJ: 35.234.544.0001-00
Valor Total: r$ 92.000,00 
data: 16/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 1086/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1086/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 16/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
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Portaria Nº 1399 de 15 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 
2022/729802
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “arraSTa PÉ 
JUNINO II”, referentes à IN 1086/2022– FCP, FISCAL TITULAR, o (a) ser-
vidor (a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124, cargo: 
Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiScal SUBS-
TiTUTo, o (a) servidor (a) SaNdra Maria NaSciMENTo dE aNdradE, 
matrícula nº: 593524/2, cargo: assessora, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira 
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1105/2022
PaE: 2022/ 730116
Objeto: PROJETO “ARRAIAL DE TODOS OS SANTOS II”no qual os artistas: 
daNiEl do acordEoN, BaNda TroPa do forrÓ, caBra do forro E 
forro do BacaNa, que se apresentarão em formato presencial, nos dias 
19, 24 e 26/06/2022, no distrito de Belém/Pa, na Praça dos artistas, no 
prédio da fundação cultural do Estado.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 1081/2021– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
dEMP 00462; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 
231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: ParáSHoWS ProdUÇÕES, inscrita no cNPJ: 35.234.544/001-00
Valor Total: r$76.000,00
data: 20/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 1105/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1105/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 20/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
Portaria Nº 1427 de 20 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 
2022/730116
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “arraial dE 
TODOS OS SANTOS II”, referentes à IN 1105/2022– FCP, FISCAL TITULAR, 
o (a) servidor (a) aNGElo SErGio fraNco dE oliVEira, matrícula nº: 
57198595/2, cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic, 
e como fiScal SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a) MarcElo doS SaNToS 
carMo, matrícula nº: 5888124, cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local 
de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira 
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1106/2022
PaE: 2022/ 408349
Objeto: PROJETO “HUMOR MUSICAL” no qual os artistas: ADILSON AL-
caNTara; alEXSaNdra VicTÓria; aNdrÉ aNdradE; aSSocioÇÃo fol-
clÓrica ParaMaZoM; BrUNa lUZ; daNiEll diaS; dElclEY MacHado; 
dioGo NaSi; Eraldo raMoS QUarTETo; JardiM PErcUSSiVo; KlEBEr 
TaYroNE; lUcaS MiGlio; MarloN oNE; MESTrE BoriBori, se apre-
sentarão em formato digital – liVE, no dia 20/06/2022, no município de 
Belém/Pa, das 10h às 00h.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 1079/2021– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
dEf 418751; 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: airES EVENToS E ProdUÇÕES arTiSTicaS, inscrita no 
cNPJ: 41.505.077/0001-09
Valor Total: r$179.000,00
data: 20/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 1106/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1106/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 20/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Portaria Nº 1428 de 20 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/ 
408349
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “HUMor MU-
SICAL”, referentes à IN 1106/2022– FCP, FISCAL TITULAR, o (a) servidor 
(a) THYaGo GUEdElHa dE oliVEira, matrícula n° 8015555/1, cargo: 
assistente administrativo, Setor: TWH, e como fiScal SUBSTiTUTo, o 
(a) servidor (a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124, 
cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira 
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1107/2022
PaE: 2022/ 459674
Objeto: PROJETO “ESSA É PRA VOCE” no qual os artistas: ALAN ROFFÉ, 
claUdio WallacE, WillY BENiTEZ, d’U BailE, Tio cHico S/a, iara 
MÊ, TiSTa liMa, BrUNo BENiTEZ, BrUNa BarroS, MESTrE aldo SENa, 
aNdro BaUdElairE, MESTrE JUVENal se apresentarão em formato digi-
tal – liVE, no dia 20/06/2022, no município de Belém/Pa, das 10h às 22h.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 1076/2021– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
df 4049215; 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: fSr ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ: 
25.180.110/0001-03
Valor Total: r$168.000,00
data: 20/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 1107/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1107/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 20/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
Portaria Nº 1429 de 20 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/ 
459674
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “ESSa É Pra 
VOCE”, referentes à IN 1107/2022– FCP, FISCAL TITULAR, o (a) servidor 
(a) THYaGo GUEdElHa dE oliVEira, matrícula n° 8015555/1, cargo: 
assistente administrativo, Setor: TWH, e como fiScal SUBSTiTUTo, o 
(a) servidor (a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124, 
cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira 
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1108/2022
PaE: 2022/ 408065
Objeto: PROJETO “ROCK DO MIRIM” no qual os artistas: OS KARINHAS, 
SaNTi loPES, lUcaS MiGlio, BrUNa lUZ, PaGodE S.a, PaGodE do Mi-
riM, alEXSaNdra VciToria, THE rocKErS, aNdrÉ aNdradE, Eraldo 
raMoS QUarTETo, MESTrE BoriBori, rUBÃo aNdradE, MESTrE GiN-
Ja, adilSoN alcaNTara se apresentarão em formato digital – liVE, no 
dia 21/06/2022, no município de Belém/Pa, das 10h às 00h.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 1073/2021– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
dEf 418753; 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: airES EVENToS E ProdUÇÕES arTiSTicaS, inscrita no 
cNPJ: 41.505.077/0001-09
Valor Total: r$186.000,00
data: 20/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 1108/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1108/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 20/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
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Portaria Nº 1430 de 20 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/ 
408065
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “rocK do 
MIRIM”, referentes à IN 1108/2022– FCP, FISCAL TITULAR, o (a) servidor 
(a) THYaGo GUEdElHa dE oliVEira, matrícula n° 8015555/1, cargo: 
assistente administrativo, Setor: TWH, e como fiScal SUBSTiTUTo, o 
(a) servidor (a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124, 
cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira 
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1109/2022
PaE: 2022/ 729242
Objeto: PROJETO “ENCANTO DO RIO GUAMÁ” no qual os artistas: LUAN-
Na MaGalHÃES, rENNÊ se apresentarão em formato presencial, no dia 
24/06/2022, no município de São Miguel do Guamá/Pa, das 19h às 20h.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 1074/2021– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
dEMP 00467; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 
231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: MT ProdUÇÕES, inscrita no cNPJ: 45.080.479/0001-51
Valor Total: r$70.000,00
data: 20/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 1109/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1109/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 20/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
Portaria Nº 1431 de 20 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/ 
729242
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “ENcaNTo 
DO RIO GUAMÁ”, referentes à IN 1109/2022– FCP, FISCAL TITULAR, o (a) 
servidor (a) BrUNo dE araUJo rEiS, matrícula nº: 5960437/1, cargo: 
GErENTE, Setor/local de Trabalho: Nlcc, e como fiScal SUBSTiTUTo, o 
(a) servidor (a) SaNdra Maria NaSciMENTo dE aNdradE, matrícula nº: 
5935624, cargo: assessora, Setor/local de Trabalho: GaPrES.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira 
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1110/2022
PaE: 2022/ 752439
Objeto: PROJETO “ABAETETUBA II” no qual os artistas: BANDA FORRÓ DO 
BacaNa E BaNda PÉrola NEGra se apresentarão em formato presencial, 
nos dias 21 e 22/06/2022, no município de abaetetuba/Pa, na Praça São 
francisco de azevedo.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal 
nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 1075 /2021– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
dEMG 00286; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 
231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: ParáSHoWS ProdUÇÕES, inscrita no cNPJ: 35.234.544/001-00
Valor Total: r$38.000,00
data: 20/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 1110/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1110/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 20/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
Portaria Nº 1432 de 20 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/ 
752439
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “aBaETETU-
BA II”, referentes à IN 1110/2022– FCP, FISCAL TITULAR, o (a) servidor 
(a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº: 5888124, cargo: Téc. 
Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiScal SUBSTiTU-
To, o (a) servidor (a) SaNdra Maria NaSciMENTo dE aNdradE, matrí-
cula nº: 5935624, cargo: assessora, Setor/local de Trabalho: GaPrES.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira 
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1111/2022
PaE: 2022/ 711035
Objeto: PROJETO “ARRASTA PÉ JUNINO” no qual os artistas: ANDREY VIA-
Na, lEoZiNHo forroZEiro, EliSEU rodriGUES se apresentarão em 
formato presencial, no dia 22/06/2022, no município de castanhal/Pa, das 
18h às 20h.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal 
nº 8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 1078 /2021– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
dEMP 00416; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 
231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: VM ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ: 
28.041.982/0001-89, rB ProdUÇÕES E EVENToS inscrita no cNPJ: 
32.796.118/0001-64
Valor Total: r$32.000,00
data: 20/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 1111/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1111/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 20/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
Portaria Nº 1433 de 20 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/ 
711035
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “arraSTa PÉ 
JUNINO”, referentes à IN 1111/2022– FCP, FISCAL TITULAR, o (a) servidor 
(a) SaNdra Maria NaSciMENTo dE aNdradE, matrícula nº: 5935624, 
cargo: assessora, Setor/local de Trabalho: GaPrES, e como fiScal 
SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula 
nº: 5888124, cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira 
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 816346

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1414 de 20 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 
2022/734753
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “BaNZEiro 
CULTURAL MOSQUEIRENSE III E IV”, referentes à IN 1103/2022– FCP, FIS-
cal TiTUlar, o (a) servidor (a) MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula 
nº: 5888124, cargo: Téc. Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic, e 
como fiScal SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a) SaNdra Maria NaSciMEN-
To dE aNdradE, matrícula nº: 5935624, cargo: assessora, Setor/local 
de Trabalho: GaPrES.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 815853
Portaria Nº 1303 de 09 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 
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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 
2022/677077
rESolVE dESiGNar, para a função de fiscal do contrato nº 032/2022, 
com a empresa Vr3 EirEli, que tem como objeto a PrESTaÇÃo dE SErVi-
ÇoS, que tem como fiscal Titular a (o) servidor (a) EdilBErTo TriNdadE 
dE SoUZa, matrícula nº 57233316/1, cargo: assistente administrativo, 
Setor/local de Trabalho: daf, e como fiscal Substituto a (o) servidor (a) 
ÂNGElo SÉrGio fraNco dE oliVEira, matrícula nº 7198595/ 2, cargo: 
Técnico em Gestão cultural, Setor/local de Trabalho: dic
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’ oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 815850

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 1416 – cGP/daF/FcP de 20 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 03 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 ja-
neiro de 1994, e ainda os termos dos Processos Nº 2021/1011253 de 
14/09/2021 e Nº 2022/742897 de 13/06/2000.
rESolVE:
aUToriZar 30 (trinta) dias de licença Prêmio à servidora YaNdra cari-
NE GalUPPo, matrícula nº 55586926/2, ocupante do cargo de TÉcNico 
EM GESTÃo cUlTUral – árEa:arTES cÊNicaS, lotada na coordenadoria 
da Promoção da leitura da diretoria da leitura e informação - dli, a gozar 
no período de 04/07/2022 a 02/08/2022, correspondente a 2° parcela do 
triênio de 25/08/2014 á 24/08/2017.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 816083

.

.

errata
.

errata do ProtocoLo – 804058
Publicado no d.o.E nº 34.983 em 26/05/2022
onde se lê: “[...] em 28/05/2022, no canal da produtora no Youtube [...]”
Leia-se: “[...] em 27/05/2022, no canal da produtora no Youtube [...]

Protocolo: 815674
errata do ProtocoLo – 801166
Publicado no d.o.E nº 34.976 em 20/05/2022
onde se lê: “[...] PROJETO “FESTA NO GUETO” no qual os artistas: ALDO 
lUiS, alcir MEirElES, BaNda alTErNaTiVa, BaToM carMiM, BaNda 
SaYoNara, lUiS NaSciMENTo, JUliaNa fraNco, carol fErrEira, lE-
NilSoN alBUQUErQUE, Toca GUiTarrada, que se apresentarão em for-
mato digital – liVE, no dia 19/05/2022, das 10h às 20h, no Município de 
Belém/ PA, transmitido através do canal da produtora no Youtube. [...]”
Leia-se: “[...] PrOJETO “COLETIVIDADE VIRTUAL” no qual os artistas: 
aldo lUiS, alcir MEirElES, BaNda alTErNaTiVa, BaToM carMiM, 
BaNda SaYoNara, lUiS NaSciMENTo, JUliaNa fraNco, carol fErrEi-
ra, lENilSoN alBUQUErQUE, Toca GUiTarrada, que se apresentarão 
em formato digital – liVE, no dia 19/05/2022, das 10h às 20h, no Municí-
pio de Belém/ Pa, transmitido através do canal da produtora no Youtube. 
[...]

Protocolo: 815997
errata do ProtocoLo – 801164
Publicado no d.o.E nº 34.976 em 20/05/2022
onde se lê: “[...] para as funções de fiscais do ProJETo “fESTa No GUE-
TO”, referente à IN 786/2022 [...]”
Leia-se: “[...] para as funções de fiscais do ProJETo “colETiVidadE 
VIRTUAL”, referente à IN 786/2022 [...]

Protocolo: 816001

.

.

coNtrato
.

contrato: 032/2022
PaE: 2022/677077
referente: aTa SrP nº 008/2022, 009/2022 e 011/2022 – PE 014/2021 – 
SrP 007/2021 – fcP
objeto: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE ESTrUTUra, ESTrUTUra MÓVEl E 
PaiSaGiSMo/dEcoraÇÃo
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura
Valor Total: r$ 670.236,00
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8421; Plano in-
terno: 103.000.8421c, fonte de recurso: 0101; Elemento de despesa: 
339039
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.

contratada: Vr3 EirEli, inscrita no cNPJ sob nº 12.507.345/0001-15, 
com sede na rua Tapajós, n° 100, coqueiro, ananindeua-Pa, cEP: 67.113-
535, neste ato representada pelo Sr. JoSÉ fEliPE aYrES PErEira, porta-
dor da cédula de identidade 1716938 SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o 
nº 025.098.572-15
data de assinatura: 17/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 815847
contrato: 024/2022
PaE: 2022/ 459782
referente: iN nº 945/2022 – fcP
objeto: coNTraTo dE PrESTaÇÃo dE SErViÇoS arTÍSTicoS, ESPETá-
cUloS, SHoWS, aPrESENTaÇÕES, cElEBrado ENTrE GoVErNo do ES-
Tado do Pará, aTraVÉS da fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará 
– fcP E a EMPrESa fSr ProdUÇÕES
Vigência: 02 (dois) meses, a partir da data de sua assinatura
Valor Total: r$ 179.000,00
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 df 
4049214; 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.
contratada: fSr ProdUÇÃo E EVENToS, inscrita no cNPJ sob o Nº 
25.180.110/0001-03, com sede na avenida Maracana nº16, conj medic, 
bairro Marambaia, cEP 66620-260 em Belém – Pará, neste ato represen-
tado por fEliPE SaMPaio riBEiro, brasileiro, solteiro, comerciante, por-
tador da cédula de identidade nº 4543351 SSP/Pa e inscrito no cPf nº 
529.883.922-34
data de assinatura: 09/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 815911
contrato: 022/2022
PaE: 2022/ 407611
referente: iN nº 922/2022 – fcP
objeto: coNTraTo dE PrESTaÇÃo dE SErViÇoS arTÍSTicoS, ESPETá-
cUloS, SHoWS, aPrESENTaÇÕES, cElEBrado ENTrE GoVErNo do ES-
Tado do Pará, aTraVÉS da fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará 
– fcP E a EMPrESa fSr ProdUÇÕES
Vigência: 02 (dois) meses, a partir da data de sua assinatura
Valor Total: r$ 179.000,00
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 dEf 
418767; 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.
contratada: fSr ProdUÇÃo E EVENToS, inscrita no cNPJ sob o Nº 
25.180.110/0001-03, com sede na avenida Maracana nº16, conj medic, 
bairro Marambaia, cEP 66620-260 em Belém – Pará, neste ato represen-
tado por fEliPE SaMPaio riBEiro, brasileiro, solteiro, comerciante, por-
tador da cédula de identidade nº 4543351 SSP/Pa e inscrito no cPf nº 
529.883.922-34
data de assinatura: 07/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 815922
contrato: 025/2022
PaE: 2022/ 459728
referente: iN nº 942/2022 – fcP
objeto: coNTraTo dE PrESTaÇÃo dE SErViÇoS arTÍSTicoS, ESPETá-
cUloS, SHoWS, aPrESENTaÇÕES, cElEBrado ENTrE GoVErNo do ES-
Tado do Pará, aTraVÉS da fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará 
– fcP E a EMPrESa airES EVENToS E ProdUÇÕES arTiSTicaS
Vigência: 02 (dois) meses, a partir da data de sua assinatura
Valor Total: r$ 180.000,00
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 df 
4049221; 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.
contratada: airES EVENToS E ProdUÇÕES arTiSTicaS, inscrita no cNPJ 
sob o Nº 41.505.077/0001-09, com sede na Governador José Malcher 
nº1077 Edif acropole Sala 705, bairro Nazaré, cEP 66055-260 em Belém 
– Pará, neste ato representado por EMaNUEllE MEdEiroS airES, brasi-
leiro, solteira, empresária, portador da cédula de identidade nº 6555630 
Pc/Pa e inscrito no cPf nº 027.677.372-12
data de assinatura: 09/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 815916
contrato: 033/2022
PaE: 2022/460277
referente: iN nº 980/2022 – fcP
objeto: coNTraTo dE PrESTaÇÃo dE SErViÇoS arTÍSTicoS, ESPETá-
cUloS, SHoWS, aPrESENTaÇÕES, cElEBrado ENTrE GoVErNo do ES-
Tado do Pará, aTraVÉS da fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará 
– fcP E a EMPrESa airES EVENToS E ProdUÇÕES arTiSTicaS
Vigência: 02 (dois) meses, a partir da data de sua assinatura
Valor Total: r$ 190.000,00
dotação orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 df 
4049231; fonte recurso: 0301; Elemento de despesa: 339039; ação: 
264663.
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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.
contratada: airES EVENToS E ProdUÇÕES arTiSTicaS, inscrita no cNPJ 
sob o Nº 41.505.077/0001-09, com sede na avenida Governador José 
Malcher, 1077, bairro Nazaré, cEP 666055-260 em Belém – Pará, dora-
vante denominado coNTraTada, neste ato representado por EMaNUEllE 
MEdEiroS airES, brasileira, solteira, empresária, portador da cédula de 
identidade nº 6555630 SEGUP/Pa e inscrito no cPf nº 027.677.372-12
data de assinatura: 13/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 815906

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 1103/2022
PaE: 2022/734753
Objeto: PROJETO “BANZEIRO CULTURAL MOSQUEIRENSE III E IV” no qual 
os artistas: MillY E cia, arMaNdiNHo doS TEcladoS, EdMilSoN SoU-
Sa, fraNcElia oliVEira, BrUNo aNdradE que se apresentarão em for-
mato presencial, nos dias 18 e 19/06/2022, no distrito de Mosqueiro/Pa, 
na Praça do carananduba.
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 1072/2021– ProJUr/fcP.
disponibilidade orçamentária: Projeto atividade: 8841; Plano interno: 22 
dEMP 00430; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; ação: 
231274.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecidos: M EVENToS, inscrita no cNPJ 08.112.375/0001-55
Valor Total: r$100.000,00
data: 20/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 1103/2022
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 1103/2022, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 20/06/2022
ordenador: Guilherme relvas d’oliveira

Protocolo: 815854

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1423 - cGP/FcP de 20 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 nº 2022/751432– dic/ fcP, de 15/06/2022.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor abai-
xo mencionado, que irão acompanhar e fiscalizar o projeto “Sassaricado na 
Roça I e II”, no município de Benevide/PA.

NoMe MatrÍcULa carGo PerÍodo diÁria
THYaGo GUEdElHa dE oliVEira 8015555/ 1 aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo 16,17,18 e 

19/06/2022 2JoSÉ JÚlio SilVa BEZErra 5892295/1 MoToriSTa

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 816064
Portaria Nº 1421 - cGP/FcP de 20 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 nº 2022/753811– diretoria de interacao cultural - dic, datado de 
15/06/2022.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias a servidora abai-
xo mencionada, que irá fiscalizar o Projeto “Folclore Junino nos Bairros de 
Tucuruí, I, IV, V e VI” que será realizado no Município de Tucuruí/PA

NoMe MatrÍcULa carGo PerÍodo diÁria

Maria dE faTiMa liMa BarroSo 32026/ 1 agente administrativo 15 a 20/06/2022 5,5

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 816032

Portaria Nº 1389 - cGP/FcP de 15 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 nº 2022/749846–dic/fcP, datado de 14/06/2022.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo mencionados, Acompanhar e fiscalizar o Projeto Edição Banzeiro 
Monte dourado – atendendo o Processo 2022/743915), no município de 
Monte dourado/Pa

NoMe MatrÍcULa carGo PerÍodo diÁria
raiMUNdo do Socorro MoraES dE alMEida 5903311/1 coordENador 16 a 20/06/2022  4 ½

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 815878
Portaria Nº 1417 - cGP/FcP de 20 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 nº 2022/752631–GaPrE/fcP, datado de 15/06/2022.
rESolVE: conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao 
servidor abaixo mencionado, deslocará ao município de alenquer/Pa, com 
a finalidade de participar de reuniões estratégicas com o coordenador de 
cultura e com os fazedores de cultura do município.

NoMe MatrÍcULa carGo PerÍodo diÁria
rodriGo BarBoSa fErrEira 5960437/ 1 coordENador 16 a 20/06/2022  4 ½

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 816000
Portaria Nº 1390 - cGP/FcP de 15 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 nº 2022/749569–dic/fcP, datado de 14/06/2022.
rESolVE: conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao 
servidor abaixo mencionado, que se deslocará ao município abaixo descrito 
, com a finalidade de acompanhar e fiscalizar o PROJETO BANZEIRO EDI-
ÇÃo BENEVidES/Pa - Processo 2022/748637.

NoMe MatrÍcULa carGo PerÍodo diÁria

diária Jair NaZarENo rodriGUES liMa 5960437/ 1 coordENador 16 a 17/06/2022  1 ½

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 815976

.

.

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 34/2022.
EXErcÍcio: 2022.
oBJETo: aquisição de equipamento de tecnologia
daTa da aSSiNaTUra:15/06/2022.
ViGÊNcia: 15/06/2022 a 14/08/2022.
PrEGÃo ElETrÔNico: 02/2022.
Valor:r$15.200,00
orÇaMENTo: Prog. de Trab.47201133621509, aT:8906, Nd:449052, 
fT:0301.
coNTraTaNTE: fundação carlos Gomes.
coNTraTado: afcc- comércio e Serviços de informática e Telecomuni-
cações ltda, cNPJ n° 35.973.235/0001-44, com sede av. João francisco 
Gonçalves, sala 100, cobilandia -Vila Velha/ES
Proc. Nº: 2021/889999.
ordENador: Maria da Glória Boulhosa caputo, Superintendente da fcG.

Protocolo: 815801
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coNtrato: 31/2022.
EXErcÍcio: 2022.
oBJETo: aquisição de equipamento de tecnologia
daTa da aSSiNaTUra:15/06/2022.
ViGÊNcia: 15/06/2022 a 14/08/2022.
PrEGÃo ElETrÔNico: 02/2022.
Valor:r$2.450,00
orÇaMENTo: Prog. de Trab.47201133621509, aT:8906, Nd:449052, 
fT:0301.
coNTraTaNTE: fundação carlos Gomes.
coNTraTado:alexandre freire 26398657810, cNPJ n° 33.334.587/0001-
00, com sede rua Julio Navega, 8 parada XV de novembro - São Paulo- SP
Proc. Nº: 2021/889999.
ordENador: Maria da Glória Boulhosa caputo, Superintendente da fcG.

Protocolo: 815752
coNtrato: 39/2022.
EXErcÍcio: 2022.
oBJETo: aquisição de equipamento de tecnologia
daTa da aSSiNaTUra:15/06/2022.
ViGÊNcia: 15/06/2022 a 14/08/2022.
PrEGÃo ElETrÔNico: 02/2022.
Valor:r$5.250,00
orÇaMENTo: Prog. de Trab.47201133621509, aT:8906, Nd:449052, 
fT:0301.
coNTraTaNTE: fundação carlos Gomes.
coNTraTado: aNdEroX coMÉrcio aUdioViSUal EirEli, cNPJ n° 
37.348.536/0001-02, com sede rua firmino costa n° 246, Sala c, Jardim 
Montanhes, Belo Horizonte-MG
Proc. Nº: 2021/889999.
ordENador: Maria da Glória Boulhosa caputo, Superintendente da fcG.

Protocolo: 816049

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
a Superintendente da fundação carlos Gomes, no uso de suas atribuições 
legais, acolhendo a decisão da coordenadora do procedimento, HoMo-
loGa a cotação Eletrônica nº 05/2022/fcG, Processo nº 2021/975237, 
a qual teve como objeto a aquisição de portas de vidros com instalação, e 
o seguinte resultado:
loTE 1 - fornecimento e instalação de porta pivô com duas folhas de abrir, 
vidro temperado de 10 mm - (02 UNd), J. BarBoZa Vidracaria EirEli, 
cNPJ nº 21.894.521/0001-00, valor total r$ 10.200,00.
Todas as informações deste procedimento estão disponíveis em web.
banparanet.com.br/cotação, e http/www.compraspara.pa.gov.br.
Belém, 15 de junho de 2022.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUT, Superintendente da fcG

Protocolo: 815771

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 118/2022-FcG de 15.06.2022
fundamento legal: art. 6° da lei nº. 5.939/96 e art.145, lei n°. 5810/94.
objetivo: Para participar da i Semana da Música.
destino: Paragominas/Pa
Período: 17.06.2022 a 18.06.2022 - 01 (uma) diária e ½ (meia) - Vl: r$ 356,07
Servidor: PaUlo SErGio caSTro doS SaNToS - Professor de Música/
Trompa - matrícula nº. 57192555/32
autorizo: Processo nº. 2022/755258
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo – Superintendente da fcG

Protocolo: 816145

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito as Portarias Nºs. 106/2022-FcG 
e 113/2022-FcG de 07.06.2022
Publicada no doE nº. 35.006 de 13.06.2022 - Protocolo: 812781 e Proto-
colo: 812794
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo - Superintendente da fcG

Protocolo: 815724

oUtras MatÉrias
.

aViso
GoVerNo do estado do ParÁ

FUNdaÇÃo carLos GoMes
resULtado PreLiMiNar da etaPa - Pss - Nº. 07/2022-FcG

Processo seLetiVo siMPLiFicado – Pss
a SUPEriNTENdENTE da fUNdaÇÃo carloS GoMES, usando de suas 
atribuições conferias pela lei 5.939/96 e pelo decreto 1.338/96;
TorNa PÚBlico o resultado preliminar da Etapa – análise curricular do 
PSS-Nº.07/2022-fcG. a relação está disponível nos sites: www.fcg.pa.gov.
br e www.sipros.pa.gov.br
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 15 de junho de 2022.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo
Superintendente da fundação carlos Gomes

Protocolo: 815873

aViso
GoVerNo do estado do ParÁ

FUNdaÇÃo carLos GoMes
resULtado PreLiMiNar da etaPa - Pss- Nº. 06/2022-FcG

Processo seLetiVo siMPLiFicado – Pss
a SUPEriNTENdENTE da fUNdaÇÃo carloS GoMES, usando de suas 
atribuições conferias pela lei 5.939/96 e pelo decreto 1.338/96;
TorNa PÚBlico o resultado preliminar da Etapa – análise curricular do 
PSS-Nº. 06/2022-fcG. a relação está disponível nos sites: www.fcg.pa.
gov.br e www.sipros.pa.gov.br
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 15 de junho de 2022.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo
Superintendente da fundação carlos Gomes

Protocolo: 815863

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

diÁria
.

Portaria Nº 554 de 15 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 2022/752637/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder a servidora relacionada; 3 ½ (três diárias e meia), que se 
deslocará para os municípios de capanema e Mãe do rio, nos dias 15 a 18
de junho de 2022, para produção de conteúdo e cobertura nas redes so-
ciais do Governo do Estado.
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 555 de 15 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 2022/753074/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado; 2 ½ (duas diárias e meia), que se 
deslocará para o município de oriximiná, no período de 20 a 22 de junho de 
2022, para cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado.
NoME: Marcelo augusto Seabra amador
MaTrÍcUla: 5945854
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação
Portaria Nº 556 de 15 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 2022/752689/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado; 2 ½ (duas diárias e meia), que se 
deslocará para o município de Santarém/Pa, no período de 20 a 22 de ju-
nho de 2022, para cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado.
NoME: lindomar Marco dos Santos
MaTrÍcUla: 5945968
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação
Portaria Nº 557 de 15 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 2022/695307/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado; 4 ½ (quatro diárias e meia), que se 
deslocou para os municípios de Marabá e redenção, no período de 02 a 
06 de junho de 2022, para cobertura de pauta jornalística do Governo do 
Estado.
NoME: Bruno de oliveira Magno
MaTrÍcUla: 57213293
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação
Portaria Nº 558 de 15 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 2022/725817/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado; 2 ½ (duas diárias e meia), que se 
deslocou para o município de Trairão, no período de 06 a 08 de junho de 
2022, para cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado.
NoME: carlos Henrique da costa Gaia
MaTrÍcUla: 59459473
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação
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Portaria Nº 559 de 15 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 2022/753264/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado; 1 ½ (uma diária e meia), que se 
deslocou para o município de augusto corrêa, no período de 14 a 15 de 
junho de 2022, para cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado.
NoME: carlos Henrique da costa Gaia
MaTrÍcUla: 5945943
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação
Portaria Nº 560 de 15 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 2022/716127/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado; 5 (cinco diárias complementares), 
que por motivo de alteração na agenda do Governo, houve a necessidade 
de seguir viagem para o município de Novo Progresso, no período de 06 
a 11 de junho de 2022, para cobertura de pauta jornalística do Governo 
do Estado.
NoME: Bruno de oliveira Magno
MaTrÍcUla: 57213293
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação
Portaria Nº 561 de 15 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 2022/695618/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado; 1 ½ (uma diária e meia), que se 
deslocou para o município de castanhal, no período de 01 a 02 de junho de 
2022, para cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado.
NoME: carlos Henrique da costa Gaia
MaTrÍcUla: 5945943
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação
Portaria Nº 562 de 15 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 2022/752833/SEcoM.
rESolVE:
i - conceder ao servidor relacionado; 2 ½ (duas diárias e meia), que se 
deslocará para o município de oriximiná, no período de 20 a 22 de junho de 
2022, para cobertura de pauta jornalística do Governo do Estado.
NoME: Bruno de oliveira Magno
MaTrÍcUla: 5945968
registre-se, publique-se e cumpra-se.
VEra lÚcia alVES dE oliVEira
Secretária de Estado de comunicação

Protocolo: 816174

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 031/2022
Processo Nº 2022/691540
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 006/2022
objeto: contratação de empresa especializada para oferecer curso de Pla-
nejamento Estratégico das contratações Públicas de acordo com a NoVa 
lEi dE liciTaÇÕES E coNTraToS adMiNiSTraTiVoS – lei federal n° 
14.133/2021 e suas alterações frente a lei federal n.º 8.666/1993, dod-
Documento de Oficialização de Demanda, Estudo Técnico Preliminar, Termo 
de referência, Projeto Básico e Gerenciamento de riscos.
Valor Global: r$ r$16.900,00 (dezesseis mil e novecentos reais)
data de assinatura: 20/06/2022
data de Vigência: 21/06/2022 à 21/09/2022
fiscal de contrato: daNiEla liNS alfaro GodiNHo – Nº matricula: 
5957032/1
dotação orçamentária:
funcional: 24.128.1508.8887
Elemento de despesa: 33.90.39
fonte: 0661
ação n° 260.170
Pi: 4120008887c
contratado (a): PUBlic THiNKEr TrEiNaMENToS E caPaciTaÇÕES lTda
cNPJ n°: ° 36.338.049/0001-04
Endereço: rua Tereza amelia, n.º 8377, Bairro: Juscelino Kubitschek
cEP: 76.829-326 - Porto Velho/ro
ordenador: Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 816060

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

.

Portaria
.

Portaria de redes. Nº 655/2022-GaB/Pad.  
Belém, 20 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 511/2022-NdE/SEdUc, de 
15/06/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da PorTaria Nº 71/2018-GaB/Pad de 20/03/2018, 
publicada no doE n° 33.589 de 03/04/2018, prorrogado pela PorTaria 
Nº 152/2018-GaB/Pad de 12/06/2018, publicada no doE nº 33.637 de 
14/06/2018, requerendo o prosseguimento dos trabalhos processuais re-
ferenciados;
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 656/2022-GaB/Pad.  
Belém, 20 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 656/2022-NdE/SEdUc, 
de 15/06/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 150/2018-GaB/Pad de 
22/05/2018, publicada no doE n° 33.628 de 30/05/2018, prorrogado pela 
PorTaria Nº 325/2018-GaB/Pad de 14/12/2018, publicada no doE nº 
33.762 de 18/12/2018, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de redes. Nº 657/2022-GaB/Pad.  
Belém, 20 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 512/2022-NdE/SEdUc, 
de 15/06/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 214/2018-GaB/Pad de 
17/08/2018, publicada no doE n° 33.683 de 21/08/2018, prorrogado pela 
PorTaria Nº 282/2018-GaB/Pad de 31/10/2018, publicada no doE nº 
33.732 de 01/11/2018, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
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Portaria Nº 12/2022– cesad/sedUc
a SEcrETária adJUNTa dE GESTÃo dE PESSoaS, usando da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º da PorTaria N° 008/2021-gs, de 21 de 
janeiro de 2021, publicado no d.o.e. n° 34.470/2021 de 25/01/2021, em consonância com a lei nº 8.096 de  01/01/2015 e,
considerando o que dispõe o decreto Estadual nº 249/2011 e nº 1338/2015, em observância aos art. 32 a 34 da lei 5810/94-rJU/Pa., e no art. 41 §4º 
da constituição federal,
considerando ainda o Parecer conclusivo da comissão Especial de avaliação de desempenho – cESad, instituída pela SEdUc;
rESolVE:
HoMoloGar o resultado da avaliação Especial de desempenho, que considerou aprovados no estágio probatório os  servidores abaixo relacionados, 
reconhecendo-os aptos para o exercício do cargo de provimento efetivo para o qual foram nomeados ̣:

serVidor data de eXercÍcio MatrÍcULa UNidade adMiNistratiVa carGo coNceito
aliNi do Socorro PiNHEiro crUZ 23/08/2010 54181473-4 USE 7 ProfESSor claSSE ii EXcElENTE
aMadEU da coSTa caBral JUNior 12/05/2011 5889779-1 USE 7 ProfESSor claSSE ii EXcElENTE

aNdrEa GoNcalVES GoMES 06/02/2004 5777151-2 USE 11 ProfESSor claSSE ii EXcElENTE
aNdria Mara E SilVa fiGUEira 05/10/2004 54188298-1 5ª UrE ProfESSor claSSE i BoM

aNToNia Marcia coNcEicao da coSTa 11/11/2010 57234001-1 8ª UrE ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i EXcElENTE
aUGUSTo JoSE da SilVa MoTa 05/05/2003 51856013-1 USE 11 ProfESSor claSSE ii EXcElENTE

BErNadETE BoGoEVicH MoraiS 07/07/2003 5771099-2 USE 11 ProfESSor claSSE ii EXcElENTE
cElY Maria filGUEira JardiM 23/04/2003 5822980-2 USE 11 ProfESSor claSSE ii EXcElENTE

coNcEicao dE JESUS doS SaNToS liMa 08/06/2005 54190608-1 USE 8 ProfESSor claSSE i EXcElENTE
daNiElE doS SaNToS cardoSo 18/04/2008 54187047-2 USE 11 ProfESSor claSSE ii EXcElENTE
dEBora lacErda PirES crUZ 09/05/2019 5949014-1 8ª UrE ProfESSor claSSE i BoM

dJalMa VETrUVE da SilVa 29/08/2008 5242355-1 10ª UrE ProfESSor claSSE ii EXcElENTE
doUGlaS TadEU carValHo VilHENa 28/11/2008 5239923-2 21ª UrE ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii EXcElENTE

EdilZE TEiXEira raMoS 20/11/2009 57222818-1 USE 7 ProfESSor claSSE ii EXcElENTE
EdiMar aUGUSTo SaNToS da SilVa 28/01/2009 57211982-1 USE 5 aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo EXcElENTE

EdVaN coSTa doS SaNToS 11/05/2006 5874378-2 USE 11 ProfESSor claSSE ii EXcElENTE
ElaYNE WaNZElEr Garcia 19/11/2008 57208530-1 USE 1 ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii EXcElENTE

EliaNa do Socorro dE SoUZa doS rEiS 08/08/2012 54192457-2 8ª UrE ProfESSor claSSE i EXcElENTE
EliZaNGEla Maria PiNHEiro da coSTa 18/07/2012 5901397-1 USE 11 ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i EXcElENTE

ESMEria SEBaSTiaNa doS SaNToS 16/02/2009 977950-2 21ª UrE ProfESSor claSSE ii EXcElENTE
faBrila dE caSSia SilVa da rocHa 17/01/2012 5897127-1 USE 11 aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo EXcElENTE

iSaBEla NaSciMENTo riBEiro 01/08/2011 5891063-1 18ª UrE ProfESSor claSSE i BoM
iTHaMar BorGES da SilVa 04/05/2006 5822165-2 USE 7 ProfESSor claSSE i EXcElENTE

iZaBEl MaToS dE aGUiar SilVa 18/07/2006 57174147-1 8ª UrE ProfESSor claSSE i EXcElENTE
JadErlaN NolETo BEZErra 04/09/2008 57204566-1 USE 10 ProfESSor claSSE i EXcElENTE

Joao alBErTo corrEa SoarES 12/08/2009 57220001-1 USE 11 ProfESSor claSSE i EXcElENTE
Joao BoSco GoNcalVES QUadroS 18/10/2004 5782996-2 1ª UrE ProfESSor claSSE i EXcElENTE
JoSE carloS oliVEira da SilVa 22/06/2006 55586780-1 USE 11 ProfESSor claSSE i EXcElENTE

KaTia aNE SaNToS dE JESUS 24/04/2003 5821185-2 USE 11 ProfESSor claSSE ii EXcElENTE
KlEUBia PaTricia da coSTa Maia 22/04/2008 5677750-3 8ª UrE ProfESSor claSSE ii EXcElENTE
lEila Maria loBaTo dE araUJo 17/11/2008 6035698-3 21ª UrE ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii EXcElENTE

lEiliaNE dE carValHo cordEiro 19/07/2007 54196188-2 USE 10 ProfESSor claSSE ii BoM
lia rEGiNa dE SoUSa GUSMao 03/01/2007 5776660-2 3ª UrE ProfESSor claSSE ii BoM
lUcia caTariNa coSTa loBo 06/02/2007 55587341-1 USE 7 ProfESSor claSSE i EXcElENTE
Marcio clEiToN dE oliVEira 25/06/2012 5897588-2 1ª UrE SErVENTE EXcElENTE

Maria da Graca coUTiNHo loBaTo 25/04/2003 51855940-1 USE 11 ProfESSor claSSE i EXcElENTE
Maria roSENildES GUiMaraES doS SaNToS 08/02/2007 55587373-1 5ª UrE ProfESSor claSSE i BoM

MariSE Sarraf PiNHo 18/04/2008 57197336-1 USE 5 ProfESSor claSSE i EXcElENTE
MilENa da SilVEira BorGES 18/10/2004 54183692-2 1ª UrE ProfESSor claSSE i BoM

NaTaNaEl MENdES BriTo 28/01/2009 5483514-2 USE 7 aUXiliar oPEracioNal EXcElENTE
NilMa dE faTiMa diaS TriNdadE 19/11/2008 5684390-2 USE 7 ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii EXcElENTE

orilENE do Socorro PaNToJa dE araUJo 20/11/2006 57175883-1 USE 7 ProfESSor claSSE i EXcElENTE
oSiMar loPES da coSTa 16/07/2007 57189618-1 6ª UrE ProfESSor claSSE i EXcElENTE

roNaldo foNSEca dE aBrEU 16/02/2009 57213292-1 USE 7 aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo EXcElENTE
SaMUEl BaTiSTa da SilVa 01/11/2005 54194451-1 3ª UrE ProfESSor claSSE ii EXcElENTE

SaNdra rEGiNa fiGUEirEdo dE MiraNda 04/05/2006 5840864-2 USE 11 ProfESSor claSSE ii EXcElENTE
SilKa fErNaNdES ViaNa 05/02/2007 5821860-2 5ª UrE ProfESSor claSSE ii EXcElENTE

THEdiMaJara coNcEicao fErrEira BElo 08/01/2007 5839998-2 USE 11 ProfESSor claSSE ii EXcElENTE
VEra lUcia dE SoUZa MoraES 18/08/2005 752266-2 USE 11 ProfESSor claSSE i EXcElENTE

WilSoN GoMES BoTElHo 01/08/2007 5483859-2 15ª UrE ProfESSor claSSE i EXcElENTE

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
SEcrETaria adJUNTa dE GESTÃo dE PESSoaS, 20 dE JUNHo dE 2022.
cleide Maria amorim de oliveira Martins
Secretária adjunta de Gestão de Pessoas

Protocolo: 816171

Portaria de redes. Nº 658/2022-GaB/Pad.  
Belém, 20 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 513/2022-NdE/SEdUc, 
de 15/06/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 258/2018-GaB/Pad de 
10/10/2018, publicada no doE n° 33.720 de 16/10/2018, prorrogado pela 
PorTaria Nº 333/2018-GaB/Pad de 27/12/2018, publicada no doE nº 
33.770 de 31/12/2018, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Portaria de redes. Nº 659/2022-GaB/Pad.  
Belém, 20 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 514/2022-NdE/SEdUc, 
de 15/06/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 398/2018-GaB/Pad de 
29/11/2018, publicada no doE n° 33.750 de 30/11/2018, prorrogado 
pela PorTaria Nº 45/2019-GaB/Pad de 15/03/2019, publicada no doE 
nº 33.837 de 29/03/2019, 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
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Portaria de redes. Nº 660/2022-GaB/Pad.  
Belém, 20 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 515/2022-NdE/SEdUc, 
de 15/06/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 430/2018-GaB/Pad de 
18/12/2018, publicada no doE n° 33.763 de 19/12/2018, prorrogado 
pela PorTaria Nº 65/2019-GaB/Pad de 15/03/2019, publicada no doE 
nº 33.837 de 29/03/2019, 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 661/2022-GaB/Pad.  
Belém, 20 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 516/2022-NdE/SEdUc, de 
15/06/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da PorTaria Nº 06/2019-GaB/Pad de 22/04/2019, 
publicada no doE n° 33.859 de 24/04/2019, prorrogado pela PorTaria 
Nº 190/2019-GaB/Pad de 02/09/2019, publicada no doE nº 33.969 de 
03/09/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos processuais re-
ferenciados;
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 662/2022-GaB/Pad.  
Belém, 20 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 517/2022-NdE/SEdUc, de 
15/06/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da PorTaria Nº 10/2019-GaB/Pad de 22/04/2019, 
publicada no doE n° 33.859 de 24/04/2019, prorrogado pela PorTaria 
Nº 125/2019-GaB/Pad de 16/07/2019, publicada no doE nº 33.923 de 
17/07/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos processuais re-
ferenciados;
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 663/2022-GaB/Pad.  
Belém, 20 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 518/2022-NdE/SEdUc, de 
15/06/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da PorTaria Nº 80/2019-GaB/Pad de 06/06/2019, 
publicada no doE n° 33.893 de 11/06/2019, prorrogado pela PorTaria 
Nº 342/2019-GaB/Pad de 17/12/2019, publicada no doE nº 34.064 de 
18/12/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos processuais re-
ferenciados;

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 664/2022-GaB/Pad.  
Belém, 20 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 519/2022-NdE/SEdUc, 
de 15/06/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 108/2019-GaB/Pad de 
14/06/2019, publicada no doE n° 33.897 de 17/06/2019, prorrogado pela 
PorTaria Nº 205/2019-GaB/Pad de 04/09/2019, publicada no doE nº 
33.972 de 05/09/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de redes. Nº 665/2022-GaB/Pad.  
Belém, 20 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 520/2022-NdE/SEdUc, 
de 15/06/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 169/2019-GaB/Pad de 
05/08/2019, publicada no doE n° 33.943 de 06/08/2019, prorrogado pela 
PorTaria Nº 212/2019-GaB/Pad de 17/09/2019, publicada no doE nº 
33.985 de 18/09/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de redes. Nº 666/2022-GaB/Pad.  
Belém, 20 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 535/2022-NdE/SEdUc, 
de 15/06/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 204/2019-GaB/Pad de 
11/09/2019, publicada no doE n° 33.978 de 12/09/2019, prorrogado pela 
PorTaria Nº 308/2019-GaB/Pad de 04/12/2019, publicada no doE nº 
34.051 de 05/12/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
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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 667/2022-GaB/Pad.  
Belém, 20 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 536/2022-NdE/SEdUc, 
de 15/06/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 239/2019-GaB/Pad de 
16/10/2019, publicada no doE n° 34.014 de 18/10/2019, prorrogado pela 
PorTaria Nº 350/2019-GaB/Pad de 27/12/2019, publicada no doE nº 
34.076 de 30/12/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de redes. Nº 668/2022-GaB/Pad.  
Belém, 20 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 537/2022-NdE/SEdUc, 
de 15/06/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 250/2019-GaB/Pad de 
01/11/2019, publicada no doE n° 34.026 de 04/11/2019, prorrogado pela 
PorTaria Nº 469/2021-GaB/Pad de 28/04/2021, publicada no doE nº 
34.567 de 29/04/2021, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de redes. Nº 669/2022-GaB/Pad.  
Belém, 20 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 538/2022-NdE/SEdUc, 
de 15/06/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-
ciplinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 164/2021-GaB/Pad de 
09/02/2021, publicada no doE n° 34.488 de 10/02/2021, prorrogado pela 
PorTaria Nº 863/2021-GaB/Pad de 21/06/2021, publicada no doE nº 
34.618 de 22/06/2021, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Portaria de redes. Nº 670/2022-GaB/Pad.  
Belém, 20 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 655/2022-NdE/SEdUc, 
de 15/06/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo dis-

ciplinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 126/2021-GaB/Pad de 
01/02/2021, publicada no doE n° 34.478 de 02/02/2021, prorrogado pela 
PorTaria Nº 891/2021-GaB/Pad de 21/06/2021, publicada no doE nº 
34.618 de 22/06/2021, requerendo o prosseguimento dos trabalhos pro-
cessuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
r E S o l V E:
i – rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc
Port. de Prorr/sUBst. Nº 671/2022-GaB/Pad. 
Belém, 20 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 663/2021-GaB/Pad de 24/05/2021, pu-
blicado no doE edição nº 34.594 de 25/05/2021;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 01/2022, de 15 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 - SUBSTiTUir o servidor EdSoN MaToS doS SaNToS JÚNior, Mat. nº 
80845440-4, pelo servidor NEYrE alEXaNdrE BarroS MacHado, Mat. 
nº 57176508-2, para atuar no Pad nº 663/2021-GaB/Pad de 24/05/2021, 
publicado no doE edição nº 34.594 de 25/05/2021, na qualidade de pre-
sidente;
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
Port. de deF. datiVo Nº 672/2022-GaB/Pad. 
Belém, 20 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 670/2022, datado em 
15/06/2022, lavrado pela comissão do Processo disciplinar, instaurado 
pela PorTaria Nº 405/2018-GaB/Pad de 29 de novembro de 2018, publi-
cada no doE n° 33.750 de 30 de novembro de 2018;
coNSidEraNdo  o que estabelece o § 2º do art. 220 da lei Estadual nº 
5.810/94/rJU;
rESolVE:
i – dESiGNar o servidor NEYrE alEXaNdrE BarroS MacHado, Mat. nº 
57176508-2, para funcionar na qualidade de dEfENSor daTiVo do servi-
dor O.S.C., matrícula nº 57214886-1, já devidamente qualificado nos autos 
do citado Processo, com o objetivo de acompanhar os procedimentos da 
comissão, tudo em conformidade com o que dispõe o artigo supracitado;
ii – revogam-se as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Protocolo: 815975

.

.

adMissÃo de serVidor
.

ato: coNtrato Nº 311/2022-caPitÃo PoÇo
Nome: aNToNio doriVa SoUZa doS SaNToS
cargo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
Vigência: 21/06/2022 a 17/12/2022
dotação orçamentária: 
Processo nº 151703/2022, autorizado em 31/05/2022.

Protocolo: 816054

.

.

LiceNÇa Para cUrso
.

LiceNÇa cUrso /  ccVs
Portaria Nº 005550 / 2022 / saGeP - 15/06/2022
coNcEdEr licENÇa Para ParTiciPar do cUrSo dE MESTrado EM 
ESTUdoS aNTrÓPicoS Na aMaZÔNia, Na UNiVErSidadE fEdEral do 
Pará, No PErÍodo dE 15/06/2022 À 30/03/2024, a (o) SErVidor (a) 
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doracY liMa dE SoUSa, MaTrÍcUla Nº 57209860/1, ESPEcialiSTa EM 
EdUcaÇÃo claSSE ii, loTado (a) No (a) EE dr aNGElo cESariNo 
SEdE ViNc, No MUNicÍPio dE iGaraPÉ acU.

Protocolo: 815892

.

.

errata
.

Governo do estado do Pará
secretaria de estado de educação

secretaria adjunta de ensino
errata da Portaria Nº 87/2022-GaB/saeN, de 13 de JUNHo 
de 2022, publicada no Diário Oficial do Estado nº 35.007, pág. 14, proto-
colo 813695, referente à autorização para o recebimento de fundo rota-
tivo da EEEf. JoÃo alVES dE aNdradE- USE 12, processo 2022/591734.
oNde se LÊ: “art. 1°- autorizar a Secretária Escolar da EEEfM. JoÃo Ba-
TISTA DE MOURA CARVALHO ...”
Leia-se: “art. 1°- autorizar a Secretária Escolar da EEEf. JoÃo alVES dE 
ANDRADE ...”
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 20 de Junho de 2022.
regina celli Santos alves
Secretária adjunta de Ensino, em exercício

Protocolo: 816104

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo ao coNtrato
seGUNdo terMo aditiVo ao coNtrato Nº 77/2021.
Vigência: 15/07/2022 a 12/09/2022.
contratante: Secretaria de Educação do Estado do Pará.
contratado: Nacional construções e Serviços ltda. 
cNPJ Nº 02.934.270/00014-03
objeto do Termo aditivo: Prorrogação de prazo.
data assinatura: 20 de junho de 2022.
contrato de Empréstimos: 2933/oc-Br-Banco interamericano de desen-
volvimento – Bid
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga - Secretária de Estado de Edu-
cação do Pará.

Protocolo: 816044

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

secretaria de estado de edUcaÇÃo
NÚcLeo de LicitaÇÃo

disPeNsa de LicitaÇÃo
Processo principal N.º 2022/88917

dispensa de Licitação: 035/2022-NLic/sedUc
Partes: Secretaria de Estado de Educação/SEdUc e o Sr. arcebispo de Be-
lém dom alberto Tavares corrêa.
objeto: locação de imóvel para funcionamento da EEEf Moradores da Ter-
ra firme. Pertencente ao Sr. arcebispo de Belém dom alberto Tavares cor-
rêa. sob o cPf: 089.346.656-53, para funcionamento da EEEf Moradores 
da Terra firme.
Valor Mensal: r$ 16.000,00 (dezesseis mil reais)
Valor anual: r$ 192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais).
fundamento legal: art. 24, inciso X da lei nº. 8.666/93.
data do autorizo: 20/06/2022
Elieth de fátima da Silva Braga
Secretária de Estado de Educação

secretaria de estado de edUcaÇÃo
NÚcLeo de LicitaÇÃo

terMo de ratiFicaÇÃo
dispensa de Licitação: 035/2022-NLic/sedUc

Processo principal N.º 2022/88917
raTifico a diSPENSa dE liciTaÇÃo, com base na MaNifESTaÇÃo JUrÍ-
dica nº 895/2022 da aSJUr/SEdUc,
conforme disposto no art. 26 da lei nº. 8.666/93.
Belém, 20 de junho 2022
Elieth de fátima da Silva Braga
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 816037

.

.

coNVÊNio
.

convênio de cooperação técnica e Financeira: 028/2022
objeto do convênio: construção de Escola Padrão de 12 salas no distrito 
de Taboca, na Zona ruaral do município de São félix do Xingu/Pa.
Valor |Global: r$ 11.283.720,88 (onze milhões, duzentos e oitenta e três 
mil, setecentos e vinte reais e oitenta e oito centavos)
Valor da concedente: r$ 10.155.348,80 (dez milhões, cento e cinquenta e 
cinco mil, trezentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos),
Valor da convenente: r$ 1.128.372,08 (um milhão, cento e vinte e oito 
mil, trezentos e setenta e dois reais e oito centavos)
dotação orçamentária:
fonte: 010200. ação: 276077. funcional/Programática: 16101.12 
122.1509. Projeto/atividade: 7603. Produto: 3007. Natureza de despesa: 
4440.42.

Partes:
concedente: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
convenente: MUNicÍPio dE SÃo fEliX do XiNGU, com cNPJ: 
05.421.300/0001/68, com sede à av. 22 de março, nº 915, centro, cEP: 
68.380-000, São felix do Xingu/Pa.
data de assinatura: 20/06/2022
Vigência: 20/06/2022 a 13/09/2023
foro: Belém/Pa.
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ 
Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 816213

.

.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 53809/2022
oBJETiVo: conduzir a equipe da aScoM ao município de Tucuruí, para 
realização dos serviços de cobertura fotográfica, cerimoninal e jornalística 
da abertura dos Jogos Estudantis Paraenses - JEPS/2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / TUcUrUi / 09/06/2022 - 13/06/2022 Nº diárias: 4
TUcUrUi / BElEM / 13/06/2022 - 13/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: PaUlo dE SoUSa SilVa
MaTrÍcUla: 198307
cPf: 07751445840
carGo/fUNÇÃo:
aG. dE PorTaria / aTiV aPoio oPErac
ordENador: TrYcia GoMES MoUra carrEira cPf: 59383003200

Protocolo: 815690
Portaria de diarias No. 53566/2022
OBJETIVO: Participar em Brasília -DF da Certificação da Escola Cívico Mili-
tar José de alencar em nível Básico e intermediário.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
SaNTarEM/BraSilia/06/06/2022-07/06/2022 Nº diárias: 1
BraSilia/SaNTarEM/07/06/2022-07/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME:Maria BErNadETE coSTa crUZ
MaTrÍcUla:57220558
cPf:57772339291
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 815090
Portaria de diarias No. 53777/2022
oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/MaraPaNiM/10/06/2022-11/06/2022 Nº diárias: 1
MaraPaNiM/BElEM/11/06/2022-11/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME:ricardo aUGUSTo dE SoUZa riBEiro
MaTrÍcUla:57203554
cPf:59802588253
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 815096
Portaria de diarias No. 53683/2022
oBJETiVo: realização de formações presenciais nos municípios sedes das 
UrES, para orientar os técnicos no tocante ao preenchimento das informa-
ções da 1ª Etapa do censo Escolar 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/SaNTarEM/12/06/2022-16/06/2022 Nº diárias: 4
SaNTarEM/BElEM/16/06/2022-16/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME:JorGE lUiZ MalcHEr dE QUEiroZ
MaTrÍcUla:771643
cPf:26705605200
carGo/fUNÇÃo:
aUXiliar TEcNico / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 815101
Portaria de diarias No. 53765/2022
oBJETiVo: realização de formações presenciais nos municípios sedes das 
UrES, para orientar os técnicos no tocante ao preenchimento das informa-
ções da 1ª Etapa do censo Escolar 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
MaracaNa/iGaraPE-acU/13/06/2022-15/06/2022 Nº diárias: 2
iGaraPE-acU/MaracaNa/15/06/2022-15/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME:Maria JoaNa raiol TEiXEira
MaTrÍcUla:57212680
cPf:86728601287
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 815108
Portaria de diarias No. 53661/2022
oBJETiVo: realização de formações presenciais nos municípios sedes das 
UrES, para orientar os técnicos no tocante ao preenchimento das informa-
ções da 1ª Etapa do censo Escolar 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/SaNTarEM/12/06/2022-16/06/2022 Nº diárias: 4
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SaNTarEM/BElEM/16/06/2022-16/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME:MoiSES SoarES PraXEdES
MaTrÍcUla:57212009
cPf:63616629268
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 815113
Portaria de diarias No. 53679/2022
oBJETiVo: realizar acompanhamento da equipe da Escola fazendária na 
visita técnica a ser realizada na cidade de Porto alegre-rS.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/rio GraNdE do SUl/12/06/2022-16/06/2022 Nº diárias: 4
rio GraNdE do SUl/BElEM/16/06/2022-16/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME:GESSoN JoSE MENdES liMa
MaTrÍcUla:5394422
cPf: 42823617272
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE iii / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 815117
Portaria de diarias No. 53769/2022
oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/BraGaNca/10/06/2022-11/06/2022 Nº diárias:1
BraGaNca/BElEM/11/06/2022-11/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME:HUGo MoNTEiro PENa
MaTrÍcUla:57205572
cPf:85584134287
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 815128
Portaria de diarias No. 53767/2022
oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/BraGaNca/10/06/2022-11/06/2022 Nº diárias:1
BraGaNca/BElEM /11/06/2022-11/06/2022 Nº diárias:0.5
NoME: MarcoS aNdrE SarMENTo da SilVa
MaTrÍcUla: 57192982
cPf: 68997876287
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 815133
Portaria de diarias No. 53773/2022
oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/aBaETETUBa/10/06/2022-11/06/2022 Nº diárias:1
aBaETETUBa/BElEM/11/06/2022-11/06/2022 Nº diárias:0.5
NoME: carloS aNdrE BEZErra lEiTE
MaTrÍcUla: 57188414
cPf: 61988847249
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 815143
Portaria de diarias No. 53730/2022
oBJETiVo: Participação na Etapa regional JEPS 2022-região Tocantins, no 
município de Mocajuba.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BrEVES/MocaJUBa/02/06/2022-06/06/2022 Nº diárias:4
MocaJUBa/BrEVES/06/06/2022-06/06/2022 Nº diárias:0.5
NoME: JEfErSoN Barral dE oliVEira
MaTrÍcUla: 5950852
cPf: 44879857220
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor NiVEl SUPErior lP / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 815151
Portaria de diarias No. 53669/2022
oBJETiVo: realização de formações presenciais nos municípios sedes das 
UrES, para orientar os técnicos no tocante ao preenchimento das informa-
ções da 1ª Etapa do censo Escolar 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/MaraBa/12/06/2022-16/06/2022 Nº diárias:4
MaraBa/BElEM/16/06/2022-16/06/2022 Nº diárias:0.5
NoME: SElMa ViaNa rocHa PENa
MaTrÍcUla: 5453747
cPf: 18660940253
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 815157
Portaria de diarias No. 53664/2022
oBJETiVo: realização de formações presenciais nos municípios sedes das 
UrES, para orientar os técnicos no tocante ao preenchimento das informa-
ções da 1ª Etapa do censo Escolar 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
MoNTE alEGrE/SaNTarEM/13/06/2022-15/06/2022 Nº diárias:2

SaNTarEM/MoNTE alEGrE/15/06/2022-15/06/2022 Nº diárias:0.5
NoME: faBiaNo MEirElES riBEiro
MaTrÍcUla: 57215208
cPf: 68624808200
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 815164
Portaria de diarias No. 53641/2022
oBJETiVo: realização de formações presenciais nos municípios sedes das 
UrES, para orientar os técnicos no tocante ao preenchimento das informa-
ções da 1ª Etapa do censo Escolar 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/caMETa/12/06/2022-16/06/2022 Nº diárias:4
caMETa/BElEM/16/06/2022-16/06/2022 Nº diárias:0.5
NoME: aNa cElia dE lEao
MaTrÍcUla: 5402409
cPf: 10837027268
carGo/fUNÇÃo:
daTiloGrafo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 815170
Portaria de diarias No. 53668/2022
oBJETiVo: realização de formações presenciais nos municípios sedes das 
UrES, para orientar os técnicos no tocante ao preenchimento das informa-
ções da 1ª Etapa do censo Escolar 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/MaraBa/12/06/2022-16/06/2022 Nº diárias:4
MaraBa/BElEM/16/06/2022-16/06/2022 Nº diárias:0.5
NoME: Marcio BENEdiTo caldaS coSTa
MaTrÍcUla: 5769906
cPf: 62373676249
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 815175
Portaria de diarias No. 53864/2022
oBJETiVo: reunião com as escolas da USE 17 para divulgação e mobili-
zação para os programas Jovens Embaixadores, Jovem Senador, concurso 
Internacional de Cartas dos correios, Feiras e Mostra Científicas.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/MoSQUEiro/14/06/2022-14/06/2022 Nº diárias:0
MoSQUEiro/BElEM/14/06/2022-14/06/2022 Nº diárias:0.5
NoME: Hilda caroliNa dE SoUZa cUNHa
MaTrÍcUla: 57210150
cPf: 27866408220
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 815182
Portaria de diarias No. 53874/2022
oBJETiVo: Visita técnica, juntamente com a equipe da drTi para levanta-
mento das necessidades de infraestrutura nas escolas indígenas na Terra 
indígena do alto rio Guamá.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/caPiTao Poco/13/06/2022-15/06/2022 Nº diárias:2
caPiTao Poco/BElEM/15/06/2022-15/06/2022 Nº diárias:0.5
NoME: liliaNE da cUNHa cHiPaia
MaTrÍcUla: 5815690
cPf: 68598637220
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 815184
Portaria de diarias No. 53648/2022
oBJETiVo: realização de formações presenciais nos municípios sedes das 
UrES, para orientar os técnicos no tocante ao preenchimento das informa-
ções da 1ª Etapa do censo Escolar 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/caPaNEMa/12/06/2022-16/06/2022 Nº diárias:4
caPaNEMa/BElEM/16/06/2022-16/06/2022 Nº diárias:0.5
NoME: GodofrEdo GaSPar MESQUiTa JUNior
MaTrÍcUla: 5897148
cPf: 68769369291
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 815190
Portaria de diarias No. 53828/2022
oBJETiVo: realização de formações presenciais nos municípios sedes das 
UrES, para orientar os técnicos no tocante ao preenchimento das informa-
ções da 1ª Etapa do censo Escolar 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/SaNTa iSaBEl do Para/13/06/2022-16/06/2022 Nº diárias:3
SaNTa iSaBEl do Para/BElEM/16/06/2022-16/06/2022 Nº diárias:0.5
NoME: aNa lUcia doS aNJoS PicaNco
MaTrÍcUla: 5901037
cPf: 41074890272
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 815206
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Portaria de diarias No. 53862/2022
oBJETiVo: realização de formações presenciais nos municípios sedes das 
UrES, para orientar os técnicos no tocante ao preenchimento das informa-
ções da 1ª Etapa do censo Escolar 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/SaNTarEM/19/06/2022-19/06/2022 Nº diárias:0
SaNTarEM/iTaiTUBa/19/06/2022-24/06/2022 Nº diárias:5
iTaiTUBa/SaNTarEM/24/06/2022-25/06/2022 Nº diárias:1
SaNTarEM/BElEM/25/06/2022-25/06/2022 Nº diárias:0.5
NoME: JorGE lUiZ MalcHEr dE QUEiroZ
MaTrÍcUla: 771643
cPf: 26705605200
carGo/fUNÇÃo:
aUXiliar TEcNico / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 815226
Portaria de diarias No. 53778/2022
oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/MaraPaNiM/10/06/2022-11/06/2022 Nº diárias:1
MaraPaNiM/BElEM/11/06/2022-11/06/2022 Nº diárias:0.5
NoME: EdiValdo PErEira caldaS
MaTrÍcUla: 57217585
cPf: 68580940249
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 815237
Portaria de diarias No. 53776/2022
oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/MaraPaNiM/10/06/2022-11/06/2022 Nº diárias:1
MaraPaNiM/BElEM/11/06/2022-11/06/2022 Nº diárias:0.5
NoME: ElESBao da SilVa dUarTE
MaTrÍcUla: 5889764
cPf: 61857947304
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 815248
Portaria de diarias No. 53662/2022
oBJETiVo: realização de formações presenciais nos municípios sedes das 
UrES, para orientar os técnicos no tocante ao preenchimento das informa-
ções da 1ª Etapa do censo Escolar 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/iGaraPE-acU/12/06/2022-16/06/2022 Nº diárias:4
iGaraPE-acU/BElEM/16/06/2022-16/06/2022 Nº diárias:0.5
NoME: JorGE lUiZ MaGalHaES E SilVa
MaTrÍcUla: 183903
cPf: 04385411204
carGo/fUNÇÃo:
aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 815258
Portaria de diarias No. 53642/2022
oBJETiVo: realização de formações presenciais nos municípios sedes das 
UrES, para orientar os técnicos no tocante ao preenchimento das informa-
ções da 1ª Etapa do censo Escolar 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/caMETa/12/06/2022-16/06/2022 Nº diárias: 4
caMETa/BElEM/16/06/2022-16/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME:Maria do Socorro SaNToS E SilVa
MaTrÍcUla:447854
cPf:12726885268
carGo/fUNÇÃo:
EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 814983
Portaria de diarias No. 53781/2022
oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/BarcarENa/10/06/2022-11/06/2022 Nº diárias: 1
BarcarENa/BElEM/11/06/2022-11/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME:PaUlo aNdrE alVES fiGUEirEdo
MaTrÍcUla:5289432
cPf:29359813249
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 814987
Portaria de diarias No. 53832/2022
oBJETiVo: realização de formações presenciais nos municípios sedes das 
UrES, para orientar os técnicos no tocante ao preenchimento das informa-
ções da 1ª Etapa do censo Escolar 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/caSTaNHal/12/06/2022-16/06/2022 Nº diárias: 4
caSTaNHal/BElEM/16/06/2022-16/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME:lUciaNa loBaTo VEloSo

MaTrÍcUla:57196467
cPf:59550821234
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 814995
Portaria de diarias No. 53783/2022
oBJETiVo: conduzir equipe técnica que participará da Etapa regional JEPS 
2022-região lago de Tucuruí.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/TUcUrUi/09/06/2022-13/06/2022 Nº diárias: 4
TUcUrUi/BElEM/13/06/2022-13/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME:aNToNio fElicio SoUSa PiNTo
MaTrÍcUla:467839
cPf:14566257215
carGo/fUNÇÃo:
aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 814998
Portaria de diarias No. 53791/2022
oBJETiVo: Participação da Etapa regional JEPS 2022-região lago de Tu-
curuí.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/TUcUrUi/09/06/2022-13/06/2022 Nº diárias: 4
TUcUrUi/BElEM/13/06/2022-13/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME:dElSoN EdUardo da SilVa MENdES
MaTrÍcUla:764795
cPf:10920153291
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE iii / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 815001
Portaria de diarias No. 53789/2022
oBJETiVo: Participação da Etapa regional JEPS 2022-região lago de Tu-
curuí.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/TUcUrUi/09/06/2022-13/06/2022 Nº diárias: 4
TUcUrUi/BElEM/13/06/2022-13/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME:raiMUNdo aUGUSTo coElHo dE SoUZa
MaTrÍcUla:756660
cPf:11870508220
carGo/fUNÇÃo:
Prof. colaBorador NiVEl SUPErior / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 815005
Portaria de diarias No. 53799/2022
oBJETiVo: Participação da Etapa regional JEPS 2022-região lago de Tu-
curuí.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/TUcUrUi/09/06/2022-13/06/2022 Nº diárias: 4
TUcUrUi/BElEM/13/06/2022-13/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME:MarcoS PiNHEiro dE liMa
MaTrÍcUla:6011853
cPf:09804390272
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor NiVEl SUPErior lP / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 815008
Portaria de diarias No. 53786/2022
oBJETiVo: Participação da Etapa regional JEPS 2022-região lago de Tu-
curuí.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/TUcUrUi/09/06/2022-13/06/2022 Nº diárias: 4
TUcUrUi/BElEM/13/06/2022-13/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME:dENNiS aNdErSoN crUZ da SilVa
MaTrÍcUla:6321001
cPf:74572245215
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 815010
Portaria de diarias No. 53836/2022
oBJETiVo: Participação da Etapa regional JEPS 2022-região lago de Tu-
curuí.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/TUcUrUi/09/06/2022-13/06/2022 Nº diárias: 4
TUcUrUi/BElEM/13/06/2022-13/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME:JoYcE Marcia BraGa do aMaral
MaTrÍcUla:57197635
cPf:69025592287
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 815016
Portaria de diarias No. 53774/2022
oBJETiVo: Ministrar aulas para os estudantes do 3º ano que estão se pre-
parando para o ENEM 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/aBaETETUBa/10/06/2022-11/06/2022 Nº diárias: 1
aBaETETUBa/BElEM/11/06/2022-11/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME:Marilia PENa corrEa
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MaTrÍcUla:5823455
cPf:42403685291
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 815020
Portaria de diarias No. 53831/2022
oBJETiVo: realização de formações presenciais nos municípios sedes das 
UrES, para orientar os técnicos no tocante ao preenchimento das informa-
ções da 1ª Etapa do censo Escolar 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/caSTaNHal/12/06/2022-16/06/2022 Nº diárias: 4
caSTaNHal/BElEM/16/06/2022-16/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME:TaNia SUElY MarTiNS coSTa
MaTrÍcUla:54186710
cPf:64181413268
carGo/fUNÇÃo:
ProfESSor claSSE ii / docENTE
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 815022
Portaria de diarias No. 53756/2022
oBJETiVo: realização de formações presenciais nos municípios sedes das 
UrES, para orientar os técnicos no tocante ao preenchimento das informa-
ções da 1ª Etapa do censo Escolar 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/BraGaNca/12/06/2022-16/06/2022 Nº diárias: 4
BraGaNca/BElEM/16/06/2022-16/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME:lUciaNa claUdia TEiXEira PESSoa
MaTrÍcUla:5899388
cPf:79224598234
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 815027
Portaria de diarias No. 53640/2022
oBJETiVo: realização de formações presenciais nos municípios sedes das 
UrES, para orientar os técnicos no tocante ao preenchimento das informa-
ções da 1ª Etapa do censo Escolar 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/BraGaNca/12/06/2022-16/06/2022 Nº diárias: 4
BraGaNca/BElEM/16/06/2022-16/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME:roSiNEidE fErrEira loPES
MaTrÍcUla:703540
cPf:24334324215
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 815037
Portaria de diarias No. 53647/2022
oBJETiVo: realização de formações presenciais nos municípios sedes das 
UrES, para orientar os técnicos no tocante ao preenchimento das informa-
ções da 1ª Etapa do censo Escolar 2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM/caPaNEMa/12/06/2022-16/06/2022 Nº diárias: 4
caPaNEMa/BElEM/16/06/2022-16/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME:lUiS claUdio doS SaNToS fErrEira
MaTrÍcUla:57212434
cPf:39981738204
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST. / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 815044
Portaria de diarias No. 53760/2022
oBJETiVo: ParTiciPaÇÃo No cUrSo PrESENcial SoBrE o SiSTEMa Ef-
d-rEiNf rETENÇÕES TriBUTáriaS iNTEGrado, a SEr rEaliZado Na 
cidadE dE JoÃo PESSoa/ParaÍBa, No PErÍodo dE 20 a 22 dE JUNHo 
dE 2022, ProMoVido PEla EScola do SErVidor PUBlico - ESafi.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaiBa / 19/06/2022 - 23/06/2022 Nº diárias: 4
ParaiBa / BElEM / 23/06/2022 - 23/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Jairo dE SoUZa dUarTE
MaTrÍcUla: 7060139
cPf: 80106749234
carGo/fUNÇÃo:
cHEfE dE GrUPo / dirEcao
ordENador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS cPf: 
10429549253

Protocolo: 815877
Portaria de diarias No. 53761/2022
oBJETiVo: ParTiciPaÇÃo No cUrSo PrESENcial SoBrE o SiSTEMa Ef-
d-rEiNf rETENÇÕES TriBUTáriaS iNTEGrado, a SEr rEaliZado Na 
cidadE dE JoÃo PESSoa/ParaÍBa, No PErÍodo dE 20 a 22 dE JUNHo 
dE 2022, ProMoVido PEla EScola do SErVidor PUBlico - ESafi.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaiBa / 19/06/2022 - 23/06/2022 Nº diárias: 4
ParaiBa / BElEM / 23/06/2022 - 23/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: ElBa araUJo do coUTTo
MaTrÍcUla: 57232119
cPf: 11600195253

carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao PUBlica / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS cPf: 
10429549253

Protocolo: 815881
Portaria de diarias No. 53750/2022
oBJETiVo: ParTiciPaÇÃo No cUrSo PrESENcial SoBrE o SiSTEMa Ef-
d-rEiNf rETENÇÕES TriBUTáriaS iNTEGrado, a SEr rEaliZado Na 
cidadE dE JoÃo PESSoa/ParaÍBa, No PErÍodo dE 20 a 22 dE JUNHo 
dE 2022, ProMoVido PEla EScola do SErVidor PUBlico - ESafi.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaiBa / 19/06/2022 - 23/06/2022 Nº diárias: 4
ParaiBa / BElEM / 23/06/2022 - 23/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: olGa fErrEira NaSciMENTo
MaTrÍcUla: 57224159
cPf: 69008221268
carGo/fUNÇÃo:
cHEfE dE GrUPo / dirEcao
ordENador: clEidE Maria aMoriM dE oliVEira MarTiNS cPf: 
10429549253

Protocolo: 815872
Portaria de diarias No. 53845/2022
OBJETIVO: Conduzir a técnica da DRTI para realizar os serviços de fisca-
lização da obra de construção de creche nos Municípios de Goianésia do 
Pará, Novo repartimento e Breu Branco referente aos contratos 16, 30 e 
31/2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / GoiaNESia do Para / 13/06/2022 - 13/06/2022 Nº diárias: 0
GoiaNESia do Para / NoVo rEParTiMENTo / 13/06/2022 - 
14/06/2022 Nº diárias: 1
NoVo rEParTiMENTo / BrEU BraNco / 14/06/2022 - 15/06/2022 
Nº diárias: 1
BrEU BraNco / BElEM / 15/06/2022 - 15/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: Marco aUrElio caBral BEZErra
MaTrÍcUla: 5903479
cPf: 79405614215
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 815977
Portaria de diarias No. 53849/2022
OBJETIVO: Conduzir os técnicos da DRTI pra realizarem serviços de fis-
calização da obra na EEEfM antonio Moraes do Nascimento, localizada no 
Município de Quatipuru e vistoria para elaboração do cHEcK liST da obra 
de Reforma da EEEFM Pacifico Leão, localizada no Município de Garrafão 
do Norte.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / QUaTiPUrU / 14/06/2022 - 14/06/2022 Nº diárias: 0
QUaTiPUrU / Garrafao do NorTE / 14/06/2022 - 15/06/2022 
Nº diárias: 1
Garrafao do NorTE / BElEM / 15/06/2022 - 15/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: raiMUNdo SoarES dE SoUZa
MaTrÍcUla: 5073995
cPf: 04722230200
carGo/fUNÇÃo:
MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 815983
Portaria de diarias No. 53846/2022
OBJETIVO: Serviços de fiscalização da obra de construção de creche nos 
Municípios de Goianésia do Pará, Novo repartimento e Breu Branco refe-
rente aos contratos 16, 30 e 31/2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / GoiaNESia do Para / 13/06/2022 - 13/06/2022 Nº diárias: 0
GoiaNESia do Para / NoVo rEParTiMENTo / 13/06/2022 - 
14/06/2022 Nº diárias: 1
NoVo rEParTiMENTo / BrEU BraNco / 14/06/2022 - 15/06/2022 
Nº diárias: 1
BrEU BraNco / BElEM / 15/06/2022 - 15/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: TElMa riTa dE oliVEira caBral
MaTrÍcUla: 55587288
cPf: 27860116200
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 815979
Portaria de diarias No. 53872/2022
oBJETiVo: Viagem como objetivo de realizar visita técnica para proceder 
o levantamento e participar de reunião com as lideranças de aldeias índi-
genas itaputyr, São Pedro, Pacotyw, Piriá, Jacaré e félix Tembé, demandas 
objeto do Pae nº 2022/718616, que tem como interessado o Ministério 
Público federal.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caPiTao Poco / 13/06/2022 - 15/06/2022 Nº diárias: 2
caPiTao Poco / BElEM / 15/06/2022 - 15/06/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: lUaNa fariaS PaiXao
MaTrÍcUla: 5962467
cPf: 78734495215
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 815980
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oUtras MatÉrias
.

aProVaÇÃo escaLa de Ferias
Portaria Nº.:4560/2022 de 20/06/2022
autorizar o afastamento no periodo de 30/06/2022 a 12/08/2022, refe-
rente ao exercicio de 2017, a servidora rEGiNa lUcia dE SoUSa PaNTo-
Ja, matricula nº 194182/3, Professor, lotada na diretoria de Ensino, nesta 
Secretaria, para gozo de (44) dias de férias residuais interrompidas pela 
PORTARIA Nº6189/2021 -SAGEP, de 12/07/2021, publicada no Diario Ofi-
cial do Estado de 13/07/2021
Portaria Nº.: 271/2022 de 27/04/2022
Nome: lYNETTE fErNaNdES SEWNariNE
Matrícula:57226036/2 Período:03/08/22 à 16/09/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Profª Elza de oliveira Maia/Sta izabel do Pzará
Portaria Nº.:5524/2022 de 15/06/2022
Nome: Maria HElENa BorGES PiNHEiro
Matrícula:606138/1 Período:01/08/22 à 15/08/22Exercício:2022
Unidade:divisão de cadastro/Belém
Portaria Nº.:5523/2022 de 15/06/2022
Nome: Maria HElENa BorGES PiNHEiro
Matrícula:606138/1 Período:06/06/22 à 20/06/22Exercício:2022
Unidade:divisão de cadastro/Belém
Portaria Nº.:5465/2022 de 14/06/2022
Nome: claUdia HElENa cardoSo BraGa
Matrícula:80846654/1 Período:01/08/22 à 30/08/22Exercício:2022
Unidade:EE americo Souza de oliveira/icoaraci
Portaria Nº.:5466/2022 de 14/06/2022
Nome: carla rEGiNa caBral E SilVa
Matrícula:57224109/1 Período:15/08/22 à 13/09/22Exercício:2022
Unidade:EE Prof anesia/Belém
Portaria Nº.:5467/2022 de 14/06/2022
Nome: JoSiaNE coSTa rodriGUES
Matrícula:54189540/2 Período:01/08/22 à 30/08/22Exercício:2022
Unidade:EE Prof Esther Bandeira Gomes/Belém
Portaria Nº.:5468/2022 de 14/06/2022
Nome: roSEaNE do Socorro do ValE HaBEr
Matrícula:5463629/3 Período:06/08/22 à 19/09/22Exercício:2022
Unidade:EE Mario Barbosa/Belém
Portaria Nº.:5469/2022 de 14/06/2022
Nome: EUSilENE liSBoa aZEVEdo aSSUNÇÃo
Matrícula:5901063/1 Período:01/08/22 à 14/09/22Exercício:2022
Unidade:EE augusto olimpo/Belém
Portaria Nº.:5470/2022 de 14/06/2022
Nome: MaNoEl coNcEiÇÃo PaNToJa
Matrícula:5890957/1 Período:01/08/22 à 30/08/22Exercício:2022
Unidade:EE avertano rocha/icoaraci
Portaria Nº.:5471/2022 de 14/06/2022
Nome: MarcElo oliVEira BriTo
Matrícula:57212286/1 Período:02/08/22 à 31/08/22Exercício:2022
Unidade:EE instituto felipe Smaldone/Belém
Portaria Nº.:5472/2022 de 14/06/2022
Nome: aNa caroliNa MoraES MarTiNS
Matrícula:57223185/1 Período:01/08/22 à 30/08/22Exercício:2022
Unidade:EE Mario Barbosa/Belém
Portaria Nº.:5473/2022 de 14/06/2022
Nome: fraNciSca daS cHaGaS BriTo dE caSTro riBEiro
Matrícula:5751861/1 Período:01/08/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE Mario Babosa/Belém
Portaria Nº.:5474/2022 de 14/06/2022
Nome: PliNio coNcEiÇÃo SilVa SaNToS
Matrícula:5949807/1 Período:01/08/22 à 30/08/22Exercício:2022
Unidade:EE Mario Barbosa/Belém
Portaria Nº.:5475/2022 de 14/06/2022
Nome: MarcoS ricaEdo caSTElo fEliPE
Matrícula:5901078/1 Período:01/08/22 à 14/08/22Exercício:2022
Unidade:EE Mateus do carmo/Belém
Portaria Nº.:5476/2022 de 14/06/2022
Nome: WilSoN PaUlo caldaS alMEida JUNior
Matrícula:5891120/1 Período:01/08/22 à 30/08/22Exercício:2022
Unidade:EE Mateus do carmo/Belém
Portaria Nº.:5477/2022 de 14/06/2022
Nome: MaNaSSES riBEiro GUEdES
Matrícula:5890915/1 Período:01/08/22 à 30/08/22Exercício:2022
Unidade:EE Veread Gonçalo duarte/Belém
Portaria Nº.:5478/2022 de 14/06/2022
Nome: roNaldo rEViS da SilVa PErEira
Matrícula:5890576/1 Período:01/08/22 à 30/08/22Exercício:2022
Unidade:EE Magalhaes Barata/Belém
Portaria Nº.:5479/2022 de 14/06/2022
Nome:caMila rocHElE dE SoUZa coSTa
Matrícula:5891323/1 Período:01/08/22 à 30/08/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Magalhaes Barata/Belém
Portaria Nº.:5480/2022 de 14/06/2022
Nome: roNald coUTo doS SaNToS MoNTEiro
Matrícula:5890893/1 Período:01/08/22 à 30/08/22Exercício:2022
Unidade:EE Veread Gonçalo duarte/Belém
Portaria Nº.:5481/2022 de 14/06/2022
Nome: KaYToN alEXaNdro ViaNa dE SoUZa
Matrícula:5941734/1 Período:01/08/22 à 30/08/22Exercício:2022
Unidade:EE americo Souza de oliveira/icoaraci

Portaria Nº.:5482/2022 de 14/06/2022
Nome: rUBENiTa lEao coSTa
Matrícula:5901418/1 Período:01/08/22 à 14/09/22Exercício:2022
Unidade:EE Marluce Pacheco ferreira/Belém
Portaria Nº.:5483/2022 de 14/06/2022
Nome: rEGiNa cElia aQUiNo MarTiNS
Matrícula:6400027/1 Período:16/08/22 à 13/09/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM armando fajardo/ananindea
Portaria Nº.:5484/2022 de 14/06/2022
Nome: daNiEla alBUQUErQUE MoUra
Matrícula:57213685/1 Período:01/08/22 à 30/08/22Exercício:2022
Unidade:EE antonio G lins/ananindeua
Portaria Nº.:5485/2022 de 14/06/2022
Nome: PaUlo EMilio dE araUJo NEVES
Matrícula:57213205/1 Período:01/08/22 à 30/08/22Exercício:2022
Unidade:EE antonio G lins/ananindeua
Portaria Nº.:5486/2022 de 14/06/2022
Nome: WalMir aBrEU NaSciMENTo
Matrícula:475547/1 Período:01/08/22 à 30/08/22Exercício:2022
Unidade:EE dr anibal duarte/Belém
Portaria Nº.:5487/2022 de 14/06/2022
Nome: JoEl coElHo caValcaNTE
Matrícula:57213358/1 Período:18/07/22 à 16/08/22Exercício:2022
Unidade:EE armando fajardo/ananindeua
Portaria Nº.:5488/2022 de 14/06/2022
Nome: GracE aNE coNcEiÇÃo doS SaNToS
Matrícula:5901276/1 Período:01/08/22 à 14/09/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Benedito celso Padua costa/ananindeua
taria nº.:5489/2022 de 14/06/2022
Nome: roSalia dE faTiMa NUNES liMa
Matrícula:5901385/1 Período:01/08/22 à 14/09/22Exercício:2022
Unidade:EE Prof Gelmirez Melo e Silva/ananindeua
Portaria Nº.5490:/2022 de 14/06/2022
Nome: PriScila dE araGÃo Maia
Matrícula:5901470/1 Período:01/08/22 à 14/09/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM rui Barbosa/Belém
Portaria Nº.:5491/2022 de 14/06/2022
Nome: carla criSTiNa aZEVEdo doS PaSSoS
Matrícula:5901368/1 Período:01/08/22 à 14/09/22Exercício:2022
Unidade:EE frei daniel/Belém
Portaria Nº.:5492/2022 de 14/06/2022
Nome: lEda doS SaNToS fErrEira
Matrícula:5901082/1 Período:16/08/22 à 29/09/22Exercício:2022
Unidade:EEEf anani/ananindeua
Portaria Nº.:5493/2022 de 14/06/2022
Nome: Maria da coNcEiÇÃo PErES dE MENEZES
Matrícula:5755859/1 Período:22/08/22 à 05/10/22Exercício:2022
Unidade:EE Maguari/ananindeua
Portaria Nº.:5494/2022 de 14/06/2022
Nome: aNdrEa MoNTEiro doS SaNToS
Matrícula:5900198/1 Período:01/08/22 à 14/09/22Exercício:2022
Unidade:UT Prof asterio de campos/Belém
Portaria Nº.:5495/2022 de 14/06/2022
Nome: Joao BaTiSTa BorGES
Matrícula:57213672/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EE Paulino de Brito/Belém
Portaria Nº.:5496/2022 de 14/06/2022
Nome: roBErTa lUZia fErrEira doS SaNToS carValHo
Matrícula:57197467/2 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM Prof albanizia oliveira lima/Belém
Portaria Nº.:5497/2022 de 14/06/2022
Nome: aNa criSTiNa SilVa cHaGaS
Matrícula:5812437/2 Período:01/08/22 à 14/09/22Exercício:2019
Unidade:EE deodoro de Mendonça/Belém
Portaria Nº.:5498/2022 de 14/06/2022
Nome: aNa criSTiNa SilVa cHaGaS
Matrícula:5812437/2 Período:15/09/22 à 29/10/22Exercício:2022
Unidade:EE deodoro de Mendonça/Belém
Portaria Nº.:5563/2022 de 20/06/2022
Nome: MUrilo da SilVa SaNToS
Matrícula:57212457/1 Período:04/07/22 à 02/08/22Exercício:2022
Unidade:assessoria de Planejamento/Belém
Portaria Nº.:5569/2022 de 20/06/2022
Nome: JUlia BEaTriZ dE liMa SaGica
Matrícula:446637/1 Período:08/07/22 à 06/08/22Exercício:2022
Unidade:depto de inspeção e docum. Escolar/Belém
Portaria Nº.:5566/2022 de 20/06/2022
Nome: caMila diaS dE oliVEira
Matrícula:54197103/2 Período:08/08/22 à 22/08/22Exercício:2022
Unidade:comissão Permanente de licitação/Belém
Portaria Nº.:5567/2022 de 20/06/2022
Nome: ViToria dE caSSia coSTa da SilVa
Matrícula:5953281/2 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:Gabinete do Secretario/Belém
Portaria Nº.:5459/2022 de 14/06/2022
Nome: Maria daS GraÇaS MoTa dE liMa
Matrícula:303763/1 Período:11/07/22 à 09/08/22Exercício:2022
Unidade:depto. de Educação Especial/Belém
Portaria Nº.:5559/2022 de 20/06/2022
Nome: SilVio PErEira fErrEira
Matrícula:771880/1 Período:19/07/22 à 17/08/22Exercício:2022
Unidade:Nucleo contratos e convênios/Belém
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Portaria Nº.:5565/2022 de 20/06/2022
Nome: EVaNdro coTa dE carValHo
Matrícula:8062861/1 Período:15/07/22 à 13/08/22Exercício:2021
Unidade:diretoria de assistencia ao Estudante/Belém
Portaria Nº.:5564/2022 de 20/06/2022
Nome: Maria do Socorro PacHEco doS rEiS
Matrícula:57211121/1 Período:04/07/22 à 02/08/22Exercício:2022
Unidade:diretoria de assistencia ao Estudante/Belém
Portaria Nº.:5570/2022 de 20/06/2022
Nome: EliZaBETE do Socorro PErEira da coSTa
Matrícula:57211460/1 Período:04/07/22 à 02/08/22Exercício:2022
Unidade:divisão de Prestação de contaso/Belém
Portaria Nº.:5568/2022 de 20/06/2022
Nome: lEila SUEli fariaS dE SoUZa
Matrícula:57208576/1 Período:15/07/22 à 28/08/22Exercício:2021
Unidade:EE dr Padua costa sede/Santa Barbara do Pará
Portaria Nº.:5558/2022 de 20/06/2022
Nome: EliETE da SilVa coSTa
Matrícula:6025765/2 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2020
Unidade:EE izabel dos Santos das/icoaraci
Portaria Nº.:5552/2022 de 20/06/2022
Nome: daNiEl MarcoS fariaS doS SaNToS
Matrícula:57212342/1 Período:20/06/22 à 19/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf assciação crista do Bengui/icoaraci
Portaria Nº.:5553/2022 de 20/06/2022
Nome: roSEMarY MoUra dE MoUra
Matrícula:5901060/1 Período:01/07/22 à 14/08/22Exercício:2021
Unidade:EE Prof Maria Gabriela r de oliveira/icoaraci
Portaria Nº.:5554/2022 de 20/06/2022
Nome: roSaNa crUZ doS SaNToS
Matrícula:57210674/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEf Santo afonso/Belém
Portaria Nº.:5555/2022 de 20/06/2022
Nome: Maria dE NaZarE dE SoUZa caSTro
Matrícula:239054/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Santa Barbara/Belém
Portaria Nº.:5556/2022 de 20/06/2022
Nome: SEBaSTiaNa SilVa da lUZ
Matrícula:518271/1 Período:01/07/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Santa Barbara/Belém
retiFicar
Portaria Nº.:5580/2022 de 20/06/2022
Retificar na PORTARIA Nº 04540/2022 de 01/06/2022, que cedeu para a 
iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará, sem ônus 
para o órgão de origem, no periodo de de 01/03/2022 a 27/02/2026 para 
06/06/2022 a 04/06/2026, a servidora Maria aParEcida BarroS dE 
oliVEira, matricula 57209966/1,Especialista em Educação, lotada nesta 
Secretaria.
torNar seM eFeito
Portaria Nº.:5527/2022 de 15/06/2022
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 8748/2021 de 05/10/2021, que de-
signou o servidor JoSE rodriGUES MoNTEiro JUNior,matricula 
57219434/2,Professor, para exercer a função de Vice-diretor (GEd-2) da 
EEEMPi Prof francisco da Silva Nunes/Belém, pelo periodo de 03 anos, a 
contar da data de publicação.
Portaria Nº.:5344/2022 de 14/06/2022
Tornar sem efeito a Portaria col Nº 1024/2022 de 01/04/2022, que conce-
deu férias, no período de 08/08/2022 à 21/09/2022, referente ao exercício 
de 2022, em relação ao nome JUVElENa cardiNS da SilVa,matricula 
57230814/2,Especialista em Educação,lotada na divisão de cadastro/Belém.
Portaria Nº.:5522/2022 de 14/06/2022
Tornar sem efeito a Portaria col Nº 00076/2022 de 26/01/2022, que conce-
deu férias, no período de 01/08/2022 à 30/08/2022, referente ao exercício 
de 2022, em relação ao nome Maria HElENa BorGES PiNHEiro,matricu-
la 606133/1,Escrevente datilografo,lotada na divisão de cadastro/Belém.
Portaria Nº.:5557/2022 de 20/06/2022
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 5325/2022 de 09/06/2022, que con-
cedeu férias, no período de 01/07/2022 à 14/08/2022, a servidora NEU-
Sa Maria TEiXEira da SilVa,matricula 353078/1,Professor,lotada na EE 
Marluce Pacheco ferreira/Belém, referente ao exercício de 2022.
Portaria Nº.:5551/2022 de 20/06/2022
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 5146/2022 de 06/06/2022, que conce-
deu férias, no período de 20/06/2022 a 19/07/2022, o servidor daNilo 
raiol dE carValHo,matricula 57213242/1,assistente administrativo,lo-
tado na EE Honorato filgueiras/Mosqueiro, referente ao exercício de 2022.
errata
errata da Portaria col. nº 4551/22 de 07/06/2022
Nome:EloiSa do carMo dE oliVEira lUZ BraSil
onde se lê:Matricula:80619282/1
Leia-se:Matricula:8061982/1
Publicada no Diário Oficial nº. 35.009/22 de 15/06/22
errata da Portaria col. nº.:4551/2022 de 07/06/22
Nome:Maria MErY GoMES doS rEiS
onde se lê:Matricula:6856/1
Leia-se:Matricula:668656/1
Publicada no Diário Oficial nº. 35009/22 de 15/06/22
errata da Portaria Nº.:5209/2022 de 06/06/2022
Nome:JoSENilda riTa TEiXEira alVES
onde se lê:Exercicio:2022
Leia-se:Exercicio:2021
Publicada no Diário Oficial nº.35.009/22 de 15/06/22

Protocolo: 816136

.

.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

coMissÃo de Processo adMiNistratiVo disciPLiNar - Pad
Protocolo: 2021/224332
Portaria N° 2080/22, de 09 de JUNHo de 2022
art. 1º – TorNar SEM EfEiTo a Portaria 858/21 de 07 de Junho de 2021, 
publicada no doE 34.611, de 15 de Junho de 2021;
art. 2º – coNSTiTUir, a coMiSSÃo dE ProcESSo adMiNiSTraTiVo 
diSciPliNar - Pad, para apurar os fatos supramencionados, composta 
dos seguintes servidores; PrESidENTE da coMiSSÃo id. fUNcioNal 
carGo aliSSoN raNGEl alBUQUErQUE 8002714/1 ProfESSor aSSiS-
TENTE i MEMBroS PriScila XaViEr araUJo 5810485/4 ProfESSor aS-
SiSTENTE i EllEN PorTo XaViEr 57201155/2 aGENTE adMiNiSTraTiVo
art. 3º – a comissão deverá apurar os fatos e apresentar relatório conclu-
sivo no prazo legal, conforme previsto no art. 208 do rJU, a contar da data 
de publicação da presente portaria.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 815773
reVoGar Portaria de LiceNÇa Para tratar de assUNtos 
ParticULares
Protocolo: 2022/677523
Portaria N° 2321/22, de 07 de junho de 2022
rEVoGar, a contar de 01.06.2022, os efeitos da PorTaria Nº 2381/21 de 
19.11.2021, publicada no d.o.E nº 34.775 de 25.11.2021, que concedeu 
licENÇa Para TraTar dE aSSUNToS ParTicUlarES ao servidor daNiEl 
diaS daMaScENo, id. funcional nº 57200741/ 1, cargo de MoToriSTa 
lotado na dirEToria dE adMiNiSTraÇÃo dE SErViÇo.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 815767
NoMeaÇÃo de doceNte aProVado eM coNcUrso PÚBLico
Protocolo: 2022/570855
Portaria N° 2323/22, de 07 de junho de 2022
NoMEar em função de aprovação em concurso público de provas e títulos, 
JoUBErT MariNHo da SilVa BENTES, para exercer o cargo de ProfES-
Sor aUXiliar i - 40H, na área de conhecimento ESTáGio SUPErViSio-
Nado EM TEraPia ocUPacioNal Na árEa HoSPiTalar , lotado(a) no 
dEParTaMENTo TEraPia ocUPacioNal / dETo.
Protocolo: 2022/588730
Portaria N° 2325/22, de 07 de junho de 2022
NoMEar em função de aprovação em concurso público de provas e títulos, 
roSa dE faTiMa MarQUES GoNcalVES, para exercer o cargo de Pro-
fESSor aUXiliar i - 40H, na área de conhecimento foNoaUdioloGia, 
lotado(a) no dEParTaMENTo dE SaÚdE ESPEcialiZada / dSES.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 815756
cessÃo de serVidor
Protocolo: 2021/1443732
Portaria N° 2460/22, de 14 de junho de 2022
cEdEr, ao HoSPiTal oPHir loYola, o servidor JoEl MoNTEiro dE JE-
SUS, id. funcional nº 115614/2 cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado 
no dEParTaMENTo dE SaUdE ESPEcialiZada, com ônus para o Hospital, 
nos períodos;
a) de 07.01.2019 a 31.12.2020, conforme o decreto nº 1.960 de 
18.01.2018, para fins de regularização funcional;
b) de 01.01.2021 a 31.12.2024, em observância ao decreto nº 795 de 
29.05.2020.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 815818
coMissÃo de siNdicÂNcia
Protocolo: 2021/958071
Portaria N° 2456/22, de 13 de Junho de 2022
art. 1º – coNSTiTUir, a coMiSSÃo dE SiNdicÂNcia, para apurar os 
fatos supramencionados, composta dos seguintes servidores:
PrESidENTE  MaTrÍcUla  carGo
Geiciane de Nazaré costa da Silva  57229983-1  aGENTE adMiNiSTraTiVo
MEMBro
Manoel da conceição farias  57201262-1  MoToriSTa
art. 2º – a comissão deverá apurar os fatos e apresentar relatório conclu-
sivo no prazo legal, conforme previsto no art. 201, Parágrafo único do rJU, 
a contar da data de publicação da presente portaria.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 815846
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ProGressÃo FUNcioNaL doceNte
Protocolo: 2021/991796
Portaria N° 2666/22, de 14 de junho de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) ViViaNE corrEa SaNToS, id. funcional nº 
5920089/ 1, cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado no(a) caMPUS dE 
ViGia, progressão HoriZoNTal, para referência iV da classe de ProfES-
Sor aSSiSTENTE com vigência a contar de 09.09.2021.
Protocolo: 2022/613985
Portaria N° 2667/22, de 14 de junho de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) aNa PaUla dE MESQUiTa SaMPaio, id. fun-
cional nº 57189309/2, cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado(a) no(a) 
dEParTaMENTo dE GiNaSTica arTE corPoral rEcrEacao progressão 
VErTical, para referência i da classe de ProfESSor adJUNTo com vigên-
cia a contar de 18.05.2022.
Protocolo: 2015/270435
Portaria N° 2478/22, de 16 de junho de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) aNa Maria dE caSTro SoUZa, id. funcio-
nal nº 55586825/ 2, cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado(a) no(a) 
dEParTaMENTo dE arTES progressão VErTical, para referência i da 
classe de ProfESSor adJUNTo com vigência a contar de 25.05.2022.
* republicado por conter incorreções na publicação no d.o.E nº 35.007 
de 14.06.2022
Protocolo: 2022/233226
Portaria N° 2397/22, de 09 de junho de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) Maria JoSE SaNTaNa loBaTo da SilVa 
id. funcional nº 196479/3 , cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado(a) 
no(a) dEParTaMENTo dE EdUcacao ESPEcialiZada progressão VErTi-
cal, para referência i da classe de ProfESSor adJUNTo com vigência a 
contar de 29.03.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 815836
NoMeaÇÃo de carGo eM coMissÃo
Protocolo: 2022/688034
Portaria N° 2474/22, de 15 de junho de 2022.
NoMEar, raMoN doS SaNToS dE JESUS, para exercer o cargo em comis-
são de coordENador dE PaTriMÔNio, código GEP-daS-011.2, a contar 
de 01.07.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 815842
aUtoriZaÇÃo de aFastaMeNto de serVidor Para ParticiPar 
de cUrso de PÓs GradUaÇÃo
Protocolo: 2021/329048
Portaria N° 2480/22, de 16 de junho de 2022
i – aUToriZar, o afastamento iNTEGral da servidora claUdia criSTiNa 
PiNTo Girard, id.funcional nº5876370/5, cargo de ProfESSor aSSiS-
TENTE, lotado no caMPUS dE TUcUrUi,para participar do programa de 
doutorado em EdUcaÇÃo, pela Universidade federal do Pará -UfPa, no 
período de 01.04.2021 a 30.03.2025.
ii - conceder Bolsa Estadual de Pós-Graduação, no período de 01.04.2021 
a 30.03.2025, nos termos da resolução 3830/22-coNSUN de 25.05.2022
Protocolo: 2021/1418050
Portaria N° 2481/22, de 16 de junho de 2022.
i – aUToriZar, o afastamento iNTEGral da servidora iZaBEl alciNa So-
arES EVaNGEliSTa, id. funcional nº 57189736/ 3, cargo de ProfESSor 
aSSiSTENTE, lotado no caMPUS dE SaNTarEM, para participar do progra-
ma de doutorado em EdUcaÇÃo EM ciÊNciaS E MaTEMáTica, pela Uni-
versidade federal do Pará - UfPa, no período de 09.12.2021a 30.09.2024.
ii - conceder Bolsa Estadual de Pós-Graduação, no período de 09.12.2021 
a 30.09.2024, nos termos da resolução 3815/22-coNSUN de 20.04.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 815843
ProGressÃo FUNcioNaL tÉcNico adMiNistratiVo
Protocolo: 2022/460410
Portaria N° 2468/22, de 14 de junho de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) Maria dE JESUS BarBoSa Sa, id. funcional 
nº 57174207/ 2, cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo B - iV, lotada na 
coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS iV, Progressão funcional 
por antiguidade, período aquisitivo 2019/2021, para referência i da classe 
c, do cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo, integrante do quadro perma-
nente de servidores Técnicos,administrativos e operacionais da UEPa, com 
vigência retroativa a contar de 18.04.2022.
Protocolo: 2022/250002
Portaria N° 2476/22, de 16 de junho de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) daNiEl da SilVa NoroNHa, id. funcional 
nº 57201588/ 1, cargo de MoToriSTa c - i, lotado na Pro rEiToria dE 
EXTENSao , Progressão funcional por Merecimento avaliação de desempe-
nho, período aquisitivo 2018/2020, para referência ii da classe c, do cargo 
de MoToriSTa integrante do quadro permanente de servidores Técnicos, 
administrativos e operacionais da UEPa, com vigência retroativa a contar 
de 03.03.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 815838
rescisÃo coNtratUaL
Protocolo: 2022/732519
Portaria N° 2469/22, de 15 de junho de 2022.
RESCINDIR, o Contrato Administrativo firmado entre a Universidade do Es-
tado do Pará, e o(a) servidor(a) SaVio BEZErra fErrEira, id. funcional 
nº 5954746/1, cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo, lotado(a) no(a) co-
ordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii , a contar de 10.06.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 815839

recoLocaÇÃo de caNdidato aProVado eM coNcUrso PUBLico
Protocolo: 2022/729716
Portaria N° 2463/22, de 14 de junho de 2022
rEcolocar, aNGEla dE VarGaS BroNdaNi da froNToUra, nomeada 
através da PorTaria N°1680/22 de 11.05.2022, publicada no d.o.E nº 
34.969 de 13.05.2022, cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo, Para a ÚlTi-
Ma colocaÇÃo dENTrE oS claSSificadoS do referido cargo, referente 
ao concurso Público realizado pelo Edital nº 80/2019.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 815827
HoMoLoGaÇÃo de estÁGio ProBatÓrio/ doceNte
Protocolo: 2022/413589
Portaria N° 2465/22, de 14 de junho de 2022.
HoMoloGar, o resultado da avaliação que considerou aProVado(a) no 
estágio probatório o(a) servidor(a) do corpo docente desta instituição de 
Ensino Superior abaixo discriminado(a), reconhecendo aPTo(a), para o 
exercício do cargo efetivo

NoMe id. FUNcioNaL carGo coNceito
rUBENS VilHENa foNSEca 5271550/ 1 ProfESSor aSSiSTENTE EXcElENTE

claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 815832
NoMeaÇÃo Para carGo eFetiVo - coNcUrso PÚBLico editaL 
080/2019-UePa
Protocolo: 2022/729716
Portaria N° 2464/22, de 14 de junho de 2022.
NoMEar em função de aprovação em concurso Público, daiaNE MiraNda 
aMaZoNaS, para exercer o cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo, lotado(a) 
na caMPUS dE SaNTarÉM.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 815829

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

LiceNÇa PrÊMio
Protocolo: 2022/515942
Portaria N° 2326/22, de 07 de junho de 2022
dETErMiNar ao(a) servidor(a) SoNia Maria PaMPloNa frEiTaS, id. 
funcional nº 3184960/1, na função de BiBlioTEcoNoMiSTa, lotado(a) 
no(a) coordENadoria adMiNiSTraTiVa docaMPUS iii, goze de 
30(trinta) dias restantes de licença Prêmio, concedido pela PorTaria Nº 
1499, de 25.05.2018, referente ao triênio de 01.09.2007 a 31.08.2010, no 
período de 01.07.2022 a 30.07.2022.
Protocolo: 2022/689657
Portaria N° 2318/22, de 07 de junho de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) dEBora GoNcalVES da SilVa SarMaNHo, 
id. funcional nº 54181574/3, cargo de TÉcNico, lotado(a) no(a) coor-
dENadoria adMiNiSTraTiVa docaMPUS ii, 30 (trinta) dias de licença 
Prêmio, referente ao triênio de 01.07.2017 a 02.02.2022,no período de 
04.07.2022 a 02.08.2022.
Protocolo: 2022/586652
Portaria N° 2317/22, de 07 de junho de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) JoSE ViNiciUS cordEiro MaciEl, id. fun-
cional nº 5794315/1 ,cargo de aSSiSTENTE TEcNico, lotado(a) no(a) co-
ordENadoria adMiNiSTraTiVa docaMPUS iV, 30 (trinta) dias de licen-
ça Prêmio, referente ao triênio de 01.07.2016 a 30.06.2019, no período de 
01.08.2022 a 30.08.2022
Protocolo: 2022/18689
Portaria N° 2339/22, de 07 de junho de 2022.
dETErMiNar ao(a) servidor(a) doUriVal carNEiro caValcaNTE, id. 
funcional nº57209426/1, na função de MoToriSTa, lotado(a) no(a) caM-
PUS dE coNcEicao do araGUaia, goze de 30(trinta) dias restantes de 
licença Prêmio, concedido pela PorTaria Nº 2048, de 02.06.2017, refe-
rente ao triênio de 21.01.2014 a 20.01.2017, no período de 01.07.2022 
a 30.07.2022
Protocolo: 2022/693909
Portaria N° 2370/22, de 08 de junho de 2022.
dETErMiNar ao(a) servidor(a) MariZETE loPES aNdradE, id. funcio-
nal nº 5146208/4 , na função de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado(a) 
no(a) dEParTaMENTo dE TEraPia ocUPacioNal, goze de 30(trinta) 
dias restantes de licença Prêmio, concedido pela PorTaria Nº168, de 
15.01.2020, referente ao triênio de 10.03.2012 a 09.03.2015, no período 
de 01.08.2022 a 30.08.2022.
Protocolo: 2022/693909
Portaria N° 2371/22, de 08 de junho de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) MariZETE loPES aNdradE, id. funcional nº 
5146208/4, cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado(a) no(a) dEParTa-
MENTo dE TEraPia ocUPacioNal ,120 (cento e vinte) dias de licença 
Prêmio, no período de 31.08.2022 a 28.12.2022, referente aos triênios: 
10.03.2000 a 09.03.2003 = 60 (sessenta) dias;
10.03.2015 a 09.03.2018 = 60 (sessenta) dias;
Protocolo: 2022/465007
Portaria N° 2378/22, de 08 de junho de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) alEXaNdrE Maia dE fariaS, id. funcio-
nal nº 80845397/2 cargo de TEcNico c , lotado(a) no(a) coordENa-
doria adMiNiSTraTiVa do caMPUS iii, 60(sessenta) dias de licença 
Prêmio, referente ao triênio de 16.07.2011 a 15.07.2014, no período de 
01.07.2022 a 29.08.2022.
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Protocolo: 2022/527368
Portaria N° 2430/22, de 10 de junho de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) aNdrEZZa oZEla dE VilHENa id. funcio-
nal nº 5854369/3,cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado(a) no(a) dE-
ParTaMENTo dE ENfErMaGEM HoSPiTalar, 30 (trinta) dias de licença 
Prêmio, referente ao triênio de 17.08.2010 a 16.08.2013, no período de 
01.09.2022 a 30.09.2022.
Protocolo: 2022/513460
Portaria N° 2470/22, de 15 de junho de 2022.
dETErMiNar ao(a) servidor(a) lUcidEa fiGUEirEdo loBaTo , id. fun-
cional nº 3154106/ 1 ,na função de aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo, lota-
do(a) no(a) coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS i , goze de 
30(trinta) dias restantes de licença Prêmio, concedido pela PorTaria Nº 
1138, de 02.04.2019, referente ao triênio de 30.06.2002 a 30.06.2005, no 
período de 04.08.2022 a 02.09.2022.
Protocolo: 2022/513460
Portaria N° 2471/22, de 15 de junho de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) lUcidEa fiGUEirEdo loBaTo, id. funcional 
nº 3154106/1 , na função de aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo, lotado(a) 
no(a) coordENadoria adMiNiSTraTiVado caMPUS i, 30 (trinta) dias 
de licença Prêmio, referente ao triênio de 30.06.2005 a 29.06.2008, no 
período de 03.09.2022 a 02.10.2022.
Protocolo: 2022/648910
Portaria N° 2472/22, de 15 de junho de 2022.
coNcEdEr ao(a) servidor(a) THaMYrES lira falcao, id. funcional nº 
57202698/ 1, na função de aGENTE adMiNiSTraTiVo, lotado(a) no(a) 
coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii, 30 (trinta) dias de li-
cença Prêmio, referente ao triênio de 07.08.2011 a 06.08.2014, no período 
de 04.07.2022 a 02.08.2022.
Protocolo: 2022/750979
Portaria N° 2477/22, de 16 de junho de 2022
dETErMiNar ao(a) servidor(a) alEXaNdrE JorGE MENdES do NaSci-
MENTo , id. funcional nº 5091942/1, na função de aUXiliar adMiNiS-
TraTiVo, lotado(a) no(a) coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caM-
PUS i , goze de 30(trinta) dias restantes de licença Prêmio, concedido pela 
PorTaria Nº 3081, de 24.07.2014, referente ao triênio de 10.07.1995 a 
09.07.1998, no período de 01.07.2022 a 30.07.2022.
Protocolo: 2022/619299
Portaria N° 2479/22, de 16 de junho de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) liNdoMar MoNTEiro SilVa, id. funcio-
nal nº 57201435/ 1, cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo, lotado(a) no(a) 
caMPUS dE SaNTarEM, 60 (sessenta) dias de licença Prêmio, referen-
te ao triênio de 04.08.2008 a 03.08.2011, no período de 01.09.2022 a 
30.10.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 815743

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
Protocolo: 2022/741494
laUdo nº 91124 de 08 de junho de 2022
NoME do SErVidor (a): JoSiaNNE dE alMEida diaS
MaTrÍcUla: 5519527/3
carGo: ProfESSor aSSiSTENTE
orGÃo: UNiVErSidadE do ESTado do Pará
PErÍodo: 12.05.2022 a 09.08.2022
Protocolo: 2022/741494
laUdo nº 91264 de 10 de junho de 2022
NoME do SErVidor: Maria criSTiNa MoraES
MaTrÍcUla: 57216528/1
carGo: aUXiliar dE laBoraTorio
orGÃo: UNiVErSidadE do ESTado do Pará
PErÍodo: 07.03.2022 a 05.05.2022
Protocolo: 2022/746317
laUdo nº 90620 de 26 de maio de 2022
NoME do SErVidor: aNa criSTiNa GUiMaraES dE oliVEira
MaTrÍcUla: 5314313/5
carGo: ProfESSor aUXiliar
orGÃo: UNiVErSidadE do ESTado do Pará
PErÍodo: 26.02.2022 a 20.07.2022
Protocolo: 2022/673662
laUdo nº 318352/2021
NoME do SErVidor: WalNElia BENiGNo MaGalHaES carriJo
MaTrÍcUla: 5739730/ 2
carGo: TÉcNico c
orGÃo: UNiVErSidadE do ESTado do Pará
PErÍodo: 25.09.2021 a 24.10.2021
Protocolo: 2022/673662
laUdo nº 318370/2021
NoME do SErVidor: WalNElia BENiGNo MaGalHaES carriJo
MaTrÍcUla: 5739730/ 2
carGo: TÉcNico c
orGÃo: UNiVErSidadE do ESTado do Pará
PErÍodo: 03.11.2021 a 31.01.2022
Protocolo: 2022/673662
laUdo nº 318426/2022
NoME do SErVidor: WalNElia BENiGNo MaGalHaES carriJo
MaTrÍcUla: 5739730/ 2

carGo: TÉcNico c
orGÃo: UNiVErSidadE do ESTado do Pará
PErÍodo: 01.02.2022 a 01.05.2022
Protocolo: 2022/673662
laUdo nº 318495/2022
NoME do SErVidor: WalNElia BENiGNo MaGalHaES carriJo
MaTrÍcUla: 5739730/ 2
carGo: TÉcNico c
orGÃo: UNiVErSidadE do ESTado do Pará
PErÍodo: 02.05.2022 a 30.07.2022
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 815789

.

.

desiGNar serVidor
.

desiGNaÇÃo de serVidor
Protocolo: 2022/423032
Portaria N° 2462/22, de 14 de junho de 2022
art. 1º - dESiGNar o (a) servidor (a) BrUNa alMEida da SilVa, id. fun-
cional nº 5903553/ 2,cargo de ProfESSor aSSiSTENTE para coordE-
Nadora do cUrSo dE TEcNoloGia EMGaSTroNoMia No ProGraMa 
forMa Pará UEPa, com vigência a contar de01.02.2022
art. 2º – ficaM rEVoGadaS as demais disposições em contrário.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 815825

.

.

errata
.

errata
Protocolo: 2022/733920
Retificar os termos da presente PORTARIA Nº 905/21, de 08.06.2021, pu-
blicada no d.o.E nº 34.611 de 15.06.2021, referente a adicional de insa-
lubridade da servidora BrUNa rafaEla lEiTE diaS o seguinte:
oNde se LÊ : “…, a contar de 01.05.2021…”
Leia-se: “…,a contar de 11.03.2021 …”

Protocolo: 815796
errata
da PUBLicaÇÃo do 4° terMo aditiVo
Processo Nº 2022/718722/ 2022/239667
coNtrato Nº 009/2018-UePa
UEPa/ EMPrESa SiG SofTWarE E coNSUlToria EM TEcNoloGia da iN-
forMaTica lTda
oNde se LÊ:
o valor global do contrato, que é de r$ 965.000,00 (novecentos e sessenta 
e cinco mil reais), passará a ser de r$ 1.030.140,57(um milhão e trinta mil 
e cento e quarenta reais e cinquenta e sete centavos), resultando em um 
ajuste total de, aproximadamente, 6,75031%, com base no iGP-M (fGV).
Leia-se:
o valor global do contrato, que é de r$ 965.000,00 (novecentos e sessenta 
e cinco mil reais), passará a ser de r$ 1.068.480,71 (um milhão e ses-
senta e oito mil e quatrocentos e oitenta reais e setenta e um centavos), 
resultando em um ajuste total de, aproximadamente, 10,723390%, com 
base no iGP-M (fGV).
PUBlicado No doE do dia 01/06/2022
NÚMEro da PUBlicaÇÃo No doE: 34.990
NÚMEro do ProTocolo No doE: 806501

Protocolo: 816076
errata À PUBLicaÇÃo do coNtrato
contratada: TEc-rad TEcNoloGia EM radioProTEÇÃo lTda
oNde se LÊ:
PaE Nº 2022/99946 - UEPa
Nº do coNTraTo/EXErcÍcio: 02/2022 – UEPa
Leia-se:
PaE Nº 2022/266888- UEPa
Nº do coNTraTo/EXErcÍcio: 09/2022 – UEPa
coNTraTo PUBlicado No doE dE 14/06/2022.
NÚMEro da PUBlicaÇÃo No doE: 35.007.
NÚMEro do ProTocolo No doE: 813359

Protocolo: 816089
errata ao editaL 056/2022-UePa
cHaMada PÚBLica Para Processo seLetiVo do ProGraMa de 
PÓs-GradUaÇÃo eNsiNo eM saÚde Na aMaZÔNia
Turma Especial da fundação Hospital das clínicas Gaspar Viana
a direção do centro de ciências Biológicas e da Saúde (ccBS) da Univer-
sidade do Estado do Pará – UEPA torna público a retificação no EDITAL 
056/2022-UEPA, conforme especificado abaixo, mantendo-se inalterados 
os demais itens e subitens do referido edital:
onde se lê:
2 requisitos
2.2. Poderão participar do processo seletivo ao doUTorado os candida-
tos que atendam, simultaneamente, às seguintes condições:
1. e) Comprovante de produção científica de, no mínimo, um artigo publi-
cado, em revistasQualis a ou B, oriunda da dissertação do mestrado, na 
área do programa onde fez omestrado ou área afim, publicado nos últimos 
05 (cinco) anos a contar da data de início das inscrições. (2017-2021, po-
dendo incluir 2022 caso tenha).
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Leia-se:
2 requisitos
2.2. Poderão participar do processo seletivo ao doUTorado os candida-
tos que atendam, simultaneamente, às seguintes condições:
1. e)Comprovantede produção científica de, no mínimo, um artigo publi-
cado, em revistas Qualis a ou B.
Belém, 20 de junho de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 815628

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

aditiVo ao terMo de coNtrato
N° do coNtrato/eXercÍcio: 010/2018-– UePa
N° terMo: 5° (quinto)
claSSificaÇÃo: outros
daTa dE aSSiNaTUra: 17/06/2022
MoTiVo: repactuação
JUSTificaTiVa: o presente Termo aditivo tem como objeto a repactuação 
do contrato nº010/2018-UEPa.
DA RETROATIVIDADE: Os efeitos financeiros deste Termo Aditivo retroagi-
rão a 01 de janeiro de 2022.
foro: BElÉM/Pa
do Valor: o valor global do contrato, que é de r$ 92.657,04 (noventa e 
dois mil e seiscentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos), passará 
a ser de r$ 101.565,60 (cento e um mil e quinhentos e sessenta e cinco 
reais e sessenta centavos), no percentual de 9.61%, referente à conven-
ção coletiva de 2022 e de 2023.
doTaÇÃo orÇaMENTária
funcional Programática: 74201.12.364.1506.8870
Elemento de despesa: 339037
fonte de recurso: 0102
funcional Programática: 74201.12.571.1506.8471
Elemento de despesa: 339037
fonte de recurso: 0102
coNTraTado
PErSoNalidadE: JUrÍdica
cNPJ: 24.930.315/0001-04
NoME: aVal EMPrESa dE SErViÇoS ESPEcialiZadoS lTda
loGradoUro: TV. Sia Trecho 17 rua 10, n°285
Bairro: Setor de indústria e abastecimento
cidadE: Brasília
Uf: df
cEP: 71.200-228
ordENador
NoME: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS

Protocolo: 816074
eXtrato ProJUr aditiVo ao terMo de coNtrato
N° do coNtrato/eXercÍcio: 019/2021– UePa
N° terMo: 1° (primeiro)
claSSificaÇÃo: outros
daTa dE aSSiNaTUra: 17/06/2022
MoTiVo: acréscimo quantitativo
JUSTificaTiVa: o presente Termo aditivo tem como objeto o acréscimo 
quantitativo ao contrato n° 019/2021 – UEPa.
foro: BElÉM/Pa
do Valor do acrÉSciMo: o valor global estimado do contrato 
nº 19/2021 fica acrescido em 25% (vinte e cinco por cento), portanto, de 
r$15.000,00 (Quinze mil reais),) para r$ 18.750,00 (dezoito mil setecen-
tos e cinquenta reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária
funcional Programática: 74201.12.364.1506.8870
Elemento de despesa: 339039
fonte de recurso: 0102
coNTraTado
PErSoNalidadE: JUrÍdica
cNPJ: 04.196.645/0001-00
NoME: iMPrENSa NacioNal
LOGRADOURO: o Setor de Indústrias Gráficas,Quadra 6, Lote 800
Bairro: SETor Grafico
cidadE: Brasília
Uf: df
cEP: 70.610-460
ordENador
NoME: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS

Protocolo: 816068

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo - rePetiÇÃo
editaL de carta-coNVite
a Universidade do Estado do Pará, através da comissão Especial de lici-
tação, avisa as empresas interessadas, que se encontra aberto o Edital de 
Licitação abaixo especificado:
carTa coNViTE : Nº 003/2022-cEl/UEPa Proc. 2022/505136
objeto: SErViÇoS coNSTrUÇÃo da PaSSarEla do caMPUS XViii ca-
METá/UEPa.
Valor Estimado: r$120.00,00 (cento e vinte mil reais).

fundamento legal: lEi 8.666/93
data da abertura: 29 de Junho de 2022.
Hora: 8:30 horas (Horário local)
local : aUdiTÓrio/UEPa rua do Una, 156, bairro: Telégrafo
EdiTal: disponível no site www.compraspara.pa.gov.br e www.uepa.br e 
na cEl/comissão Especial de licitação.
ordenador responsável: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
Belém, 20 de Junho de 2022
coMiSSÃo ESPEcial dE liciTaÇÃo
PorTaria Nº 2256/2021/UEPa, 08/11/2021

Protocolo: 815891

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

eXtrato de resULtado ProPostas
coNcorrÊNcia PÚBLica N° 001/2022/ceL/UePa
ProcESSo Nº 2021/1363353
a Universidade do Estado do Pará, através da comissão Especial de lici-
tação, torna público, resultado da licitação na modalidade concorrência 
Pública nº001/2022.
oBJETo: contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
construção de 06 (seis) auditórios com capacidade para 150 pessoas nos 
campi de Paragominas, igarapé açu, Barcarena, Vigia, cametá e Salvater-
ra da Uepa.
EMPrESaS VENcEdoraS do cErTaME:
loTE i - ParaGoMiNaS
EMPrESa : cacTUS coNSTrUÇÕES iNdUSTria E iNcorPoraÇÕES 
lTda- cNPJ Nº 83.317.529/0001-60,
Valor da ProPoSTa: r$ r$676.297,85 (Seiscentos e setenta e seis mil, 
duzentos e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos).
loTE ii – iGaraPÉ aÇU
EMPrESa: cacTUS coNSTrUÇÕES iNdUSTria E iNcorPoraÇÕES 
lTda- cNPJ Nº 83.317.529/0001-60,
Valor da ProPoSTa: r$ r$681.872,73 (Seiscentos e oitenta e um mil, 
oitocentos e setenta e dois reais e setenta e três centavos).
loTE iii- BarcarENa
EMPrESa: ENGEarT ENGENHaria E SErViÇoS EirEli
cNPJ Nº 24.435.164/0001-00
Valor da ProPoSTa: r$ r$716.241,78 (Setecentos e dezesseis mil, du-
zentos e quarenta e um reais e setenta e oito centavos).
loTE iV- ViGia
EMPrESa: ENGEarT ENGENHaria E SErViÇoS EirEli
cNPJ Nº 24.435.164/0001-00
Valor da ProPoSTa: r$717.060,41 (Setecentos e dezessete mil, sessen-
ta reais e quarenta e um centavos).
loTE V- caMETá
EMPrESa: iNoVE coNSTrUTora EirEli
cNPJ Nº 11.322.001/0001-79
Valor da ProPoSTa: r$ r$772.994,40 (Setecentos e setenta e dois mil, 
novecentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos).
loTE Vi- SalVaTErra
EMPrESa: iNoVE coNSTrUTora EirEli
cNPJ Nº 11.322.001/0001-79
Valor da ProPoSTa: r$ r$772.994,95 (Setecentos e setenta e dois mil, 
novecentos e noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos).
Belém, 20 de Junho de 2022.
a coMiSSÃo

Protocolo: 815888
eXtrato de resULtado de JULGaMeNto À HaBiLitaÇÃo
toMada de PreÇo: Nº 001/2022-ceL/UePa Proc. 2022/281375
a Universidade do Estado do Pará, através da comissão Especial de lici-
tação torna público o resultado da habilitação e inabilitação das empresas 
participantes no certame, conforme abaixo:
EMPrESaS HaBiliTadaS:
aZUl coNSTrUÇÕES EirElli
a d EMPrEENd., ProJEToS E coNSTrUÇÃo lTda
alfa E oMEGa coNSTrUTora E SErViÇoS EirEli
a3 ENGENHaria lTda - EPP cNPJ 04.656.777/0001-60;
coNEcTioN coNSTrUTora E SErViÇoS lTda
coNSSErV coNSTrUÇÕES E SErViÇoS EirEli
Eco ENGENHaria lTda
facE ENGENHaria lTda
fErrEira & PaNToJa coNSUlToria E coNSTrUÇÃo lTda EPP
iNoVE coNSTrUTora EirEli
M & B ENGENHaria lTda
EMPrESaS iNaBiliTadaS:
coNSTrUTora MiraNda SoBriNHo lTda
ENGETor lTda - EPP
Belém, 20 de Junho de 2022.
coMiSSÃo ESPEcial dE liciTaÇÃo

Protocolo: 815895

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa  de Processo LicitatÓrio
Processo: 2022/601538
Nº da disPeNsa:  15/2022
daTa da aSSiNaTUra: 17/06/2022
ParTES/ coNTraTada: rENaTa doS SaNToS SoUZa
cPf: 704.059.722-53
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oBJETo: contratação de serviço de revisão, edição e impressão de dois 
livros, para atender o Programa de Pós-Graduação em Geografia da UEPA, 
mais precisamente o projeto “Trabalho e precariedade em campos e ci-
dades na amazônia: uma análise de abaetetuba e cametá, na região de 
integração do Tocantins – Pará”, coordenado pelo Prof. Dr. Willame de Oli-
veira ribeiro, pela fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas 
– faPESPa, ao Termo de cooperação n. 10/2019, entre UEPa e faPESPa.
ENdErEÇo: conjunto Bela Vista, 176, Val de cães. cEP: 66.617-250. Belém/Pa.
Valor: r$ 26.886,50 (vinte e seis mil, oitocentos e oitenta e seis reais e 
cinquenta centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 78201.19.571.1490.8698
foNTE dE rEcUrSo: 339036 e 339047
ElEMENTo da dESPESa: 1301008141
fUNdaMENTo lEGal: art. 24, XXi da lei nº 8.666/93
ordENador rESPoNSáVEl: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
terMo de ratiFicaÇÃo de disPeNsa de Processo LicitatÓrio
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, no uso de suas atri-
buições legais, resolve raTificar a diSPENSa de processo licitatório para 
contratação da rENaTa doS SaNToS SoUZa para contratação de serviço 
de revisão, edição e impressão de dois livros, para atender o Programa de 
Pós-Graduação em Geografia da UEPA, mais precisamente o projeto “Tra-
balho e precariedade em campos e cidades na amazônia: uma análise de 
Abaetetuba e Cametá, na região de integração do Tocantins – Pará”, coor-
denado pelo Prof. dr. Willame de oliveira ribeiro, pela fundação amazônia 
de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa, ao Termo de cooperação 
n. 10/2019, entre UEPA e FAPESPA, conforme especificações constantes 
do Termo de referência, a ser realizado no município de Belém/Pa e com 
fundamento legal no art. 24, XXi da lei nº 8.666/93.
Belém, 17 de junho de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 815626

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 2508/2022, de 20 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 ProGraMaS E ProJETo
Nome: HiGSoN rodriGUES coElHo
Matrícula funcional: 57193315/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 12 364 1506 8866
foNTE 0324008794 339030 r$ 1.059,96 0124008794 r$ 940,04
Prog. de Trabalho: 12 364 1506 8866
foNTE 0324008794 339039 r$ 1.855,86 0124008794 r$ 144,14
Portaria N° 2509/2022, de 20 de JUNHo de 2022.
Prazos: Para aplicação 15 (quinze) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 5 (cinco) dias após a aplicação.
cargo: coordENador adMiNiSTraTiVo dE caMPUS
Nome: lEoNardo rodriGUES PErEira
Matrícula funcional: 5957117/ 1
Valor: r$ 1.500,00
Prog. de Trabalho: 74021 12 364 1506 8866
fonte: 0324008794
339036_ r$ 1.500,00
Portaria N° 2510/2022, de 20 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 adMiNiSTraTiVo dE caMPUS
Nome: lEoNardo rodriGUES PErEira
Matrícula funcional: 5957117/ 1
Valor: r$ 2.500,00
Prog. de Trabalho: 74021 12 364 1506 8866
fonte: 0324008794
339030_ r$ 2.500,00
ordenador responsável
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 815950
sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 2511/2022, de 20 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 adMiNiSTraTiVo dE caMPUS
Nome: faBio aUGUSTo BarroSo ToTa
Matrícula funcional: 57201267/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74021 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$ 3.000,00
339039_ r$ 1.000,00
Portaria N° 2512/2022, de 20 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 dE SErVicoS dE ProcESSaMENT
Nome: THiaGo NicolaU MaGalHaES dE SoUZa coNTE
Matrícula funcional: 57173986/ 3
Valor: r$ 4.000,00

Prog. de Trabalho: 74021 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$ 4.000,00
ordenador responsável
carloS JoSE caPEla BiSPo
Pró-reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 815951

.

.

diÁria
.

coNcessÃo de diarias/coLaBorador  eVeNtUaL
Protocolo nº2022/728112
Portaria N° 2520/2022, de 20 de junho de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) alESSaNdra MoraiS foNTES do ValE,cPf nº 
939.225.582-91, 7.5 (sete e meia), diárias, como colaBorador EVEN-
TUal, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Salvaterra/
Pa no período de 12/06/2022 a 19/06/2022, para participar dos cursos 
ministrados pelo projeto carreata da Gastronomia.
Protocolo nº2022/728167
Portaria N° 2521/2022, de 20 de junho de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) diENE HElEN coTa PiMENTEl,cPf nº 
770.179.782-34, 7.5 (sete e meia), diárias, como colaBorador EVEN-
TUal, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Salvaterra/
Pa no período de 12/06/2022 a 19/06/2022, para participar dos cursos 
ministrados pelo projeto carreata da Gastronomia.
Protocolo nº2022/729211
Portaria N° 2523/2022, de 20 de junho de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) JorGE alEXaNdrE MElo da SilVa,cPf nº 
948.398.162-04, 4.5 (quatro e meia), diárias, como colaBorador EVEN-
TUal, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Santarém/
Pa no período de 23/06/2022 a 27/06/2022, para desenvolver a regional 
da Superliga no referido município.
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador

Protocolo: 816056
coNcessÃo de diarias
Protocolo nº2022/521708
Portaria N° 2522/2022, de 20 de junho de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) KEila VaScoNcEloS fErNaNdEZ, id.fun-
cional nº 57219570/3, no cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo lotado (a) 
no (a) dEParTaMENTo dE dESENHo iNdUSTrial, cPf: 008.253.892-16, 
1,0 (uma) diária, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de 
castanhal/Pa no período de 17/05/2022 a 17/05/2022 e 18/05/2022 a 
18/05/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo nº2022/163148
Portaria N° 2524/2022, de 20 de junho de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) carMEN lilia da cUNHa faro, id.funcio-
nal nº 187658/2, no cargo de ProfESSor aSiSTENTE lotado (a) no 
(a) dEParTaMENTo dE GiNaSTica arTE corPoral rEcrEacao, cPf: 
048.569.452-20, 2,5 (duas e meia) diárias, devido seu deslocamento de 
Belém/Pa ao município de Tracuateua/Pa no período de 04/04/2022 a 
06/04/2022, para ministrar disciplina.
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador

Protocolo: 816053
coNcessÃo de diarias/coLaBorador eVeNtUaL
Protocolo nº2022/729125
Portaria N° 2482/2022, de 20 de junho de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) cElSo cardoSo SilVa,cPf nº 020.965.312-
41, 4.5 (quatro e meia), diárias, como colaBorador EVENTUal, devido 
seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Santarém/Pa no período 
de 23/06/2022 a 27/06/2022, para desenvolver a regional da Superliga 
Universitária no Município de Santarém.
Protocolo nº2022/729253
Portaria N° 2483/2022, de 20 de junho de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) SaMaNTHa caSTro ViEira dE SoUZa,cPf nº 
799.101.142-91, 4.5 (quatro e meia), diárias, como colaBorador EVEN-
TUal, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Santarém/
Pa no período de 23/06/2022 a 27/06/2022, para desenvolver a regional 
da Superliga Universitária no Município de Santarém.
Protocolo nº2022/714099
Portaria N° 2488/2022, de 20 de junho de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) lUaN SidoNio GoMES,cPf nº 926.633.622-
04, 2.5 (duas e meia), diárias, como colaBorador EVENTUal, devido 
seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Portel/Pa no período de 
05/07/2022 a 07/07/2022, para realizar visita técnica pelo Parfor.
Protocolo nº2022/715268
Portaria N° 2489/2022, de 20 de junho de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) lUaN SidoNio GoMES, cPf nº 926.633.622-
04, 2.5 (duas e meia), diárias, como colaBorador EVENTUal, devido 
seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Muaná/Pa no período de 
26/07/2022 a 28/07/2022, para realizar visita técnica pelo Parfor.
Protocolo nº2022/728008
Portaria N° 2497/2022, de 20 de junho de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) GlEicE aNE corrEa Garcia, cPf nº 
223.376.522-20, 2.5 (duas e meia), diárias, como colaBorador EVEN-
TUal, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Salvaterra/
Pa no período de 12/06/2022 a 19/06/2022, para participar dos cursos 
ministrados pelo projeto carreata da Gastronomia.
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Protocolo nº2022/727928
Portaria N° 2503/2022, de 20 de junho de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) faBiEllE NEGrÃo fErrira,cPf nº 
846.734.942-53, 7.5 (sete e meia), diárias, como colaBorador EVEN-
TUal, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Salvaterra/
Pa no período de 12/06/2022 a 19/06/2022, para participar dos cursos 
ministrado para o projeto carreata da gastronomia em Salvaterra.
Protocolo nº2022/728070
Portaria N° 2507/2022, de 20 de junho de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) JoÃo VicTor rodriGUES SoarES ,cPf nº 
030.951.792-35, 7.5 (sete e meia), diárias, como colaBorador EVEN-
TUal, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Salvaterra/
Pa no período de 12/06/2022 a 19/06/2022, para participar dos cursos 
ministrado para o projeto carreata da gastronomia em Salvaterra.
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador

Protocolo: 816020
coNcessÃo de diarias
Protocolo nº2022/727694
Portaria N° 2484/2022, de 20 de junho de 2022
.coNcEdEr ao servidor (a) WaldEcir PErEira PiNHEiro, id.funcional 
nº 54188861/2, no cargo de TEcNico a lotado (a) no (a) dirEToria 
dE GESTao dE PESSoaS, cPf:227.574.652-87, 3,5 (três e meia) diárias, 
devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Salvaterra/Pa no 
período de 27/06/2022 a 30/06/2022, para apuração de processo de sin-
dicância
Protocolo nº2022/727720
Portaria N° 2485/2022, de 20 de junho de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) cHriSTiaN laUro do coUTo, id.funcional 
nº 55588279/2, no cargo de MoToriSTa lotado (a) no (a) dirEToria 
dE adMiNiSTracao dE SErVico, cPf:375.597.882-20, 3,5 (três e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Salvaterra/
Pa no período de 27/06/2022 a 30/06/2022, para apuração de processo 
de sindicância.
Protocolo nº2022/714756
Portaria N° 2486/2022, de 20 de junho de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) iZaBEl criSTiNa BorGES corrEa oliVEira, 
id.funcional nº 241920/3, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE lotado 
(a) no (a) dEParTaMENTo dE EdUcacao GEral, cPf:265.925.842-20, 
2,5 (duas e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao mu-
nicípio de Portel/Pa no período de 05/07/2022 a 07/07/2022, para realizar 
visita técnica.
Protocolo nº2022/726982
Portaria N° 2487/2022, de 20 de junho de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) HiGSoN rodriGUES coElHo, id.funcional 
nº 57193315/1, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE lotado (a) no (a) 
dirEToria dE dESENVolViMENTo do ENSiNo, cPf:745.596.802-72, 6,5 
(seis e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município 
de Santarém/Pa no período de 22/07/2022 a 28/07/2022, para desenvol-
ver a regional da Superliga Universitária no Município de Santarém.
Protocolo nº2022/684221
Portaria N° 2490/2022, de 20 de junho de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) daNiEllY da SilVa QUarESMa, id.funcional 
nº 5932164/1, no cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo lotado (a) no (a) 
dEParTaMENTo dE ENGENHaria dE ProdUÇÃo, cPf: 756.228.402-44, 
16,5 (dezesseis e meia) diárias, devido seu deslocamento de Marabá/Pa 
ao município de redenção/Pa no período de 12/06/2022 a 28/06/2022, 
para ministrar disciplina
Protocolo nº2022/679497
Portaria N° 2491/2022, de 20 de junho de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) cElSo do NaSciMENTo fErrEira, id.fun-
cional nº 5947949/1, no cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo a lotado (a) 
no (a) caMPUS dE alTaMira, cPf:829.079.352-91, 5,5 (cinco e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de altamira/Pa ao município de Tucuruí/
Pa no período de 15/06/2022 a 20/06/2022, para acompanhar as equipes 
que participarão dos jogos da superliga universitária.
Protocolo nº2022/738142
Portaria N° 2492/2022, de 20 de junho de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) coSME SaNToS dE SoUSa, id.funcional nº 
3187900/1, no cargo de MoToriSTa a lotado (a) no (a) dirEToria dE 
adMiNiSTracao dE rEcUrSoS MaTEriaiS, cPf: 025.092.532-04, 7,5 
(sete e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa aos municí-
pios de Tucuruí/altamira/Pa no período de 15/06/2022 a 22/06/2022, para 
transportar material e equipe de arbitragem da superliga.
Protocolo nº2022/738069
Portaria N° 2493/2022, de 20 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 rEcUrSoS MaTEriaiS, cPf: 643.145.022-15, 7,5 
(sete e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa aos municí-
pios de Tucuruí/altamira/Pa no período de 15/06/2022 a 22/06/2022, para 
transportar material e equipe de arbitragem da superliga.
Protocolo nº2022/738193
Portaria N° 2494/2022, de 20 de junho de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) daNiEl diaS daMaScENo, id.funcional nº 
572007411, no cargo de MoToriSTa lotado (a) no (a) dirEToria dE ad-
MiNiSTracao dE rEcUrSoS MaTEriaiS, cPf: 637.696.032-49, 7,5 (sete 
e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa aos municípios de 
Tucuruí/altamira/Pa no período de 15/06/2022 a 22/06/2022, para trans-
portar material e equipe de arbitragem da superliga.

Protocolo nº2022/749681
Portaria N° 2495/2022, de 20 de junho de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) claY aNdErSoN NUNES cHaGaS, id.funcio-
nal nº 55590110/3, na função de rEiTor lotado (a) no (a) GaBiNETE da 
rEiToria, cPf: 582.136.862-68, 3,5 (três e meia) diárias, devido seu 
deslocamento de Belém/Pa aos municípios de redenção/conceição do 
araguaia/Pa no período de 27/06/2022 a 30/06/2022, para participar de 
eventos acadêmicos, visitas técnicas aos campus de redenção e conceição 
do araguaia.
Protocolo nº2022/749554
Portaria N° 2496/2022, de 20 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 igarapé açu/Pa no período de 20/06/2022 a 
20/06/2022, para participar da abertura da Semana acadêmia.
Protocolo nº2022/607013
Portaria N° 2498/2022, de 20 de junho de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) PaBlo lUiS Baia fiGUEirEdo, id.funcional nº 
5942295/2, no cargo de ProfESSor aUXiliar lotado (a) no (a) dEParTa-
MENTo dE ciENciaS NaTUraiS, cPf: 007.976.922-58, 7,5 (sete e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Bagre/Pa 
no período de 26/07/2022 a 02/08/2022, para ministrar disciplina.
Protocolo nº2022/647276
Portaria N° 2499/2022, de 20 de junho de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) GilENo EdU laMEira dE MElo, id.funcional 
nº 5812232/3, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE lotado (a) no (a) 
caMPUS dE alTaMira, cPf: 427.240.402-44, 9,5 (nove e meia) diárias, 
devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Gurupá/Pa no pe-
ríodo de 16/07/2022 a 25/07/2022, para ministrar disciplina pelo forma 
Pará.
Protocolo nº2022/718529
Portaria N° 2500/2022, de 20 de junho de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) iZaBEl criSTiNa BorGES corrEa oliVEira, 
id.funcional nº 241920/3, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE lotado 
(a) no (a) dEParTaMENTo dE EdUcacao GEral, cPf:265.925.842-20, 
2,5 (duas e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao mu-
nicípio de igarapé Miri/Pa no período de 18/07/2022 a 20/07/2022, para 
realizar visita técnica pelo Parfor.
Protocolo nº2022/718380
Portaria N° 2501/2022, de 20 de junho de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) iZaBEl criSTiNa BorGES corrEa oliVEira, 
id.funcional nº 241920/3, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE
lotado (a) no (a) dEParTaMENTo dE EdUcacao GEral, cPf:265.925.842-
20, 2,5 (duas e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao 
município de cametá/Pa no período de 12/07/2022 a 14/07/2022, para 
realizar visita técnica pelo Parfor.
Protocolo nº2022/705655
Portaria N° 2502/2022, de 20 de junho de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) aNa GorETTi NoVaES coUTiNHo MoUra, 
id.funcional nº 7565463/3, no cargo de TEcNico a lotado (a) no (a) co-
ordENadoria dE cEriMoNial E EVENToS, cPf:774.713.852-00, 0,5 
(meia) diária, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de cas-
tanhal/Pa no período de 14/06/2022 a 14/06/2022, para organização e 
execução do cerimonial de colação de grau.
Protocolo nº2022/717689
Portaria N° 2504/2022, de 20 de junho de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) claY aNdErSoN NUNES cHaGaS, id.funcio-
nal nº 55590110/3, na função de rEiTor lotado (a) no (a) GaBiNETE 
da rEiToria, cPf: 582.136.862-68, 2,5 (duas e meia) diárias, devido 
seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Brasilia/df no período de 
21/06/2022 a 23/06/2022, para participar da reunião da associação Brasi-
leira de reitores das universidades Estaduais.
Protocolo nº2022/727835
Portaria N° 2505/2022, de 20 de junho de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) VaNdErSoN VaScoNcEloS daNTaS, id.fun-
cional nº 5922668/1, no cargo de ProfESSor aUXiliar lotado (a) no (a) 
caMPUS dE rEdENcao, cPf:934.465.352-68, 7,5 (sete e meia) diárias, 
devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Salvaterra/Pa no 
período de 12/06/2022 a 19/06/2022, para participar do projeto carreata 
Escola de Gastronomia.
Protocolo nº2022/735639
Portaria N° 2506/2022, de 20 de junho de 2022
coNcEdEr ao servidor (a) cEila riBEiro dE MoraES, id.funcional nº 
80846224/1, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE lotado (a) no (a) dE-
ParTaMENTo dE EdUcacao GEral, cPf:254.622.373-91, 2,5 (duas e 
meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de iga-
rapé Miria/Pa no período de 12/07/2022 a 14/07/2022, para realizar visita 
técnica pelo Parfor.
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador

Protocolo: 816015

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito Portaria
Protocolo: 2022/423032
Portaria N° 2461/22, de 14 de junho de 2022
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 2365/22 de 08.06.2022, publicada 
no d.o.E nº 35.006 de 13.06.2022 que designou a servidora BrUNa al-
MEida da SilVa, id. funcional nº 5903553/2 cargo de ProfESSor aS-
SiSTENTE, lotado (a) no caMPUS dE MaraBá
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 815823
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.

eXtrato de MeMoraNdo de eNteNdiMeNto
Em: 20/06/2022
oBJETo:o presente instrumento tem por objetivo promover a mútua co-
operação técnica- científica, cultural e financeira para apoio às ativida-
des de ensino, pesquisa e extensão, para a formação e desenvolvimen-
to de recursos humanos e inovação, à elaboração de projetos e ativida-
des para a difusão e implementação de conhecimentos aplicados às po-
líticas públicas municipais; orientados pelos seguintes eixos estratégi-
cos de políticas públicas municipais: (i) gestão democrática e participa-
tiva; (ii) políticas urbanas e ambientais; (iii) políticas sociais e direitos, 
(iV) economia e inovação; (V) cidadania cultural e comunicação; (Vi) 
diversidade e (Vii) relações internacionais, voltadas à cooperação e à for-
mação de gestores, servidores municipais e de discentes; e ao compar-
tilhamento e dotação de infraestruturas físicas e tecnológicas; à elabora-
ção de projetos e atividades para a difusão e implementação de conhe-
cimentos aplicados, bem como, de editoração, publicação, planejamen-
to, e desenvolvimento institucional na administração pública municipal.
JUSTificaTiVa: formalização de parceria entre instituições.
daTa dE aSSiNaTUra: 14/06/2022
iNÍcio da ViGÊNcia: 14/06/2022
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 31/12/2024
foro: Belém-Pará
ParTES:
BENEficiário ENTE PÚBlico:
cNPJ/Mf: 34.860.833/0001-44
razão Social: UNiVErSidadE do ESTado do Pará – UEPa
cEP: 66.625-460
logradouro: rua do Una, nº 156
Bairro: Telégrafo
cidade: Belém Uf: Pará
dados do responsável pela Parte: clay anderson Nunes chagas
coNcEdENTE:
cNPJ/Mf: 05.055.009/001-13
razão Social: o MUNicÍPio dE BElÉM
cEP: 66035-115
logradouro: avenida Nazaré, nº 361
Bairro: Nazaré
cidade: Belém Uf: Pará
dados do responsável pela Parte: Edmilson Brito rodrigues
ordENador rESPoNSáVEl:
Nome: clay anderson Nunes chagas

Protocolo: 816138

secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda

.

LiceNÇa PrÊMio
.

56/2022 - daF/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
ProcESSo: 2022/826335
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (TriNTa) dias de licença Prêmio no período de 01/07/2022 
a 30/07/2022, correspondente ao triênio de 07/08/1913 a 06/08/1916, 
para a servidora, TaciaNa caMPElo dE alBUQUErQUE QUEiroZ, Matrí-
cula nº. 57188239/1,
carGo: Técnico em Gestão de infraestrutura, lotada na daf, SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
14 de junho de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 765/2022 - daF/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
ProcESSo: 2022/572618
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (TriNTa) dias de licença Prêmio no período de 04/07/2022 
a 02/08/2022, correspondente ao triênio de 16/11/2014 a 15/11/2017, 
para a servidora, liliaN doS rEiS SEaBra MorEira, Matrícula nº. 
5896638/1 carGo: Técnica em Gestão de assistência Social, lotada na 
daS, SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
14 de junho de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Portaria Nº 764/2022 - daF/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
ProcESSo: 2022/588903
r E S o l V E:
coNcEdEr, 60 (SESSENTa) dias de licença Prêmio no período de 
04/07/2022 a 01/09/2022, correspondente ao triênio de 03/09/2007 a 
02/09/2010 e 2010/2013, para o servidor, NElSoN JoNaS MarQUES lo-
BaTo, Matrícula nº. 3195724/1, carGo: Vigia, lotado na daS, SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
14 de junho de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 760/2022 - daF/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
ProcESSo: 2022/614176
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (TriNTa) dias de licença Prêmio no período de 01/07/2022 
a 30/07/2022, correspondente ao triênio de 19/10/2008 a 18/10/2011, 
para a servidora, GaBriEla dE BarroS raMoS, Matrícula nº. 54192779/1, 
carGo: Técnico em Gestão do trabalho, lotada na diSaN, SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
14 de junho de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 755/2022 - daF/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
ProcESSo: 2022/251535
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (TriNTa) dias de licença Prêmio no período de 01/07/2022 
a 30/07/2022, correspondente ao triênio de 17/07/1988 a 16/07/1991, 
para a servidora, aNa faTiMa NoBrE liMa, Matrícula nº 345237/2, car-
Go: Biblioteconomia, lotada na dQP, SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
14 de junho de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 759/2022 - daF/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
ProcESSo: 2022/561219
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (TriNTa) dias de licença Prêmio no período de 01/07/2022 
a 30/07/2022, correspondente ao triênio de 01/08/1991 a 31/07/1994, 
para a servidora, NElSoN da SilVa, Matrícula nº. 3194973/1, carGo: 
vigia, lotada na dTE, SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
14 de junho de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1
Portaria Nº 763/2022 - daF/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
ProcESSo: 2022/636170
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (TriNTa) dias de licença Prêmio no período de 04/07/2022 
a 02/08/2022, correspondente ao triênio de 19/01/2014 a 18/01/2017, 
para a servidora, dUlcilEia fErrEira aBrEU, Matrícula nº. 3203093/1, 
carGo: assiste Social, lotada na daS, SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
14 de junho de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 816102
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Portaria Nº 802/2022 – 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/ 727518
rESolVE:
autorizar o pagamento de ½ ( meia) diária Para cada SErVidor ciTado
aBaiXo:
GlEidSoN alVES PaNToJa, cPf:836.252.322 – 00,coNSElHEiro ESTa-
dUal – SociEdadE ciVil, Presidente da comissão Eleitoral/colaborador 
Eventual, JoSÉ adEMilSoN da rocHa PicaNÇo,380.865.222 – 53,Mem-
bro da comissão Eleitoral/colaborador Eventual e Jaqueline de Nazaré Vas-
concelos da Piedade,514…691.972 – 00 Secretaria da comissão Eleitoral/
colaborador Eventual que se deslocara para Belém/Pa no dia 23/06/2022. 
com objetivo de apoio a organismo de controle Social.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.422.1505.8402 f: 0107 253.896 339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
20 de junho 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 794/2022 – 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/ 732610
rESolVE:
autorizar o pagamento de 03 e ½ (três e meia) diárias Para cada SErVi-
dor ciTado aBaiXo:
JoÃo loPES JUNior,5906606/1,coNSElHEiro ESTadUal que se deslo-
cará aos município de Primavera/Pa, no período de 22/06 a 25/06/2022 
com objetivo de apoio a organismo de controle Social.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.422.1505.8402 f:0107006357 253.896 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
20 de junho 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 778/2022 – 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/ 742734
rESolVE:
autorizar o pagamento de 02 e ½ (duas e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
Marcia dE JErUZalÉM Garcia PiNHEiro,57206519-2, coordENado-
ra, que se deslocara para BraSÍlia/df no período de 28/06 a 30/06/2022 
com objetivo de capacitação de Trabalho do SUaS,SiNaSE e SiSaN.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.422.1505.8399 f: 0339002241 234.094 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
15 de junho 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 796/2022 – 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/ 753670
rESolVE:
autorizar o pagamento de 04 e ½ (quatro e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
rosa Maria da Silva Barbosa, colaborador Eventual, c P f 085.209.441 – 
68, que se deslocara para SalVador/Ba no período de 05/07 a 09/07/2022 
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, 
20 de junho 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Portaria Nº 804/2022 – 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/ 755901
rESolVE:
autorizar o pagamento de 0 ½ ( meia) diárias Para cada SErVidor ci-
Tado aBaiXo:
raQUEl doS SaNToS SoUSa, 55587724/1, aGENTE dE PorTaria, ro-
Nald fUrTrado MarQUES, 3542659/1, aSS.adMiNiSTraTiVo, roSa 
HElENa aNdradE a. SoUSa, 3197743/1 . aSSiSTENTE Social, EliETE 
coSTa GaTiNHo,3542760/1,aSS.adMiNiSTraTiVo que se deslocara para 
o município de SaNTa BarBará do Pará no período de 20/06/2022 com 
objetivo de Enfrentamento
ao Sub registro civil.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.422.1500.8806 f:0139002241 254.778 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
20 de junho 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 795/2022 – 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/ 756158
rESolVE:
autorizar o pagamento de 04 e ½ (quatro e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
JoSÉ MariValdo da coNcEiÇÃo,63207/3,aSSiSTENTE adMiNiSTraTi-
Vo, que se deslocara para os municípios de SaNTarÉM,MoJUi doS caM-
PoS e BElTErra/Pa no período de 18/07 a 22/07/2022 com objetivo de 
Qualificação Socio e Profissional.
Classificação Orçamentária:
43.105 – 11.333.1504.8948 – f;0101006357 266.730 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
20 junho 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 780/2022 – 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/ 722546
rESolVE:
autorizar o pagamento de 04 e ½ (quatro e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
MarGarETH daS GraÇaS MacHadoS dE liMa,3233766/3,aSSiSTENTE 
adMiNiSTraTiVo,roSa HElENa B.da cUNHa MENdES,3212890,aSSiS-
TENTE Social, que se deslocara para os municípios de ViGia,colarES,-
SÃo caETaNo dE odiVElaS E SaNTo aNToNio do TaUá/Pa no período 
de 04/07 a 08/07/2022 com objetivo de apoio à Gestão e aos Serviços 
Socioassistenciais, Waldir dUarTE NoGUEira, 5907264/1, MoToriSTa 
com objetivo de conduzir veiculo com os servidores da BEPaH/drccP.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.244.1505.8863 f: 0139002241 261.694 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
15 dE junho de 22 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
Portaria Nº 779/2022 – 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/ 742233
rESolVE:
autorizar o pagamento de 04 e ½ (quatro e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
carMEN SUElY PiNHEiro dE oliVEira,3199517/1, aUX. TÉcNico que se
deslocara para BraSÍlia/df no período de 26/06 a 30/06/2022 com obje-
tivo de capacitação de Trabalho do SUaS,SiNaSE e SiSaN.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.422.1505.8399 f: 0339002241 234.094 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
15 de junho 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 816106
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.

.

oUtras MatÉrias
.

coNseLHo estadUaL de traBaLHo, eMPreGo e reNda do esta-
do do ParÁ ceterPa
resoLUÇÃo nº 02, de 07 de junho de 2022
aprova o Plano de ações e Serviços – PaS do bloco de serviços de Gestão 
e manutenção da rede de unidades de atendimento do Sistema Nacional 
de Emprego – SiNE, referente ao exercício de 2022, do Ministério da Eco-
nomia, proposto pela Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, 
Emprego e renda.
o conselho Estadual de Trabalho, Emprego e renda do Estado do Pará no 
uso de suas atribuições, conforme determina o art. 3º, &amp; 2º da lei nº 
13.667, de 17 de maio de 2018 e art. 6º, inciso ii da resolução codEfaT 
nº 831, de 21 de maio de 2019, e já credenciado junto ao Ministério da 
Economia, nos termos dos arts. 14 e 19-a da resolução codEfaT nº 831, 
de 21 de maio de 2019, rESolVE:
Art. 1 – Aprovar, sob aspecto técnico-financeiro, o Plano de Ações e Servi-
ços – PaS do Sistema Nacional de Emprego – SiNE, referente ao exercício 
de 2022 da Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego 
e renda - SEaSTEr, em razão de ter concluído, com base em análise de 
informações fornecidas pela diretoria do Trabalho e Emprego - dTE, que:
1 – está em conformidade com as orientações do modelo constante do 
anexo 1 da Portaria SPPE/SEPEc/ME nº 8.057, de 20 de março de 2020 ;
ii – as ações estão adequadas ao objetivo geral e às metas de resultados;
iii – a destinação de recursos está adequada às ações;
iV – a destinação de recursos a serem repassados pela União, do fundo de 
amparo ao Trabalhador – faT ou provenientes de Emendas Parlamentares, 
limita-se à relação de naturezas de despesas constantes do anexo iii da 
Portaria SPPE/SEPEc/ME nº 8.057, de 20 de março de 2020;
V – a destinação dos recursos alocados pela Secretaria de Estado de as-
sistência Social, Trabalho, Emprego e renda - SEaSTEr ao fundo Estadual 
do Trabalho do Estado do Pará - fET observa o percentual mínimo de con-
trapartida fixado em Resolução do CODEFAT, está em consonância com o 
previsto em sua lei orçamentária anual e atende ao disposto na legislação
municipal/estadual/distrital de trabalho, emprego e renda e às delibera-
ções deste conselho Estadual de Trabalho, Emprego e renda do Estado 
do Pará.
art. 20 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
alBErTo Villar da SilVa PaNToJa
PrESidENTE do cETErPa
cPf: 108.522.712-04

Protocolo: 816225

.

.

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 556/2022-GaB/Pres.
BeLÉM, 15 de JUNHo de 2022.
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará no uso das atribuições legais conferidas pelo decreto Governamental 
de 30/04/2021, publicado no doE nº 34.571 de 03/05/2021 a contar de 
30/04/2021 e pelos dispositivos da lei nº 5.810/94.considerando o Me-
morando nº 13/2022-cSPad-1 de 10/06/2022 e os despachos da coorde-
nação da aSPad e do Presidente da faSEPa de 10/06/2022;rESolVE:art. 
1º. dESiGNar que a servidora izabela Quaresma de Siqueira rocha, ma-
trícula nº 54194855/1, substitua a servidora Paula daniele Bastos lins, 
matrícula nº 5896647/1, nos atos apuratórios do Processo administrati-
vo disciplinar/Pad nº 04/2022 (Processo nº 2018/429234), a partir de 
13/06/2022, haja vista que esta estará em gozo de férias no período de 
13/06 a 02/07/2022;art. 2º. Esta Portaria entra em vigor com data re-
troativa a contar de 13/06/2022, com sua publicação no Diário Oficial do 
Estado.rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE, dÊ-SE ciÊNcia E cUMPra-SE.lUiZ 
cElSo da SilVa.Presidente da faSEPa.

Protocolo: 815655

.

.

oUtras MatÉrias
.

desPacHo de HoMoLoGaÇÃo
(Processo nº 2022/53555)
o Presidente da fundação de atendimento Socioeducativo do Pará, no uso 
de suas atribuições legais e considerando os fatos corroborados nos autos 
do processo em epígrafe, bem como as disposições do Edital de Pregão 
Eletrônico nº 004/2022 – faSEPa, que tem por objeto a aquisição de Ma-
TErial ESPorTiVo E dE laZEr, para atender as necessidades das Unida-
des operacionais da faSEPa de Belém e região Metropolitana, Marabá e 
Santarém pelo período de 12 meses, conforme especificações e definições 
mínimas constantes no Termo de referência, anexo i, bem como conside-
rando a manifestação da comissão de controle interno, resolve:
i – HoMoloGar, nos termos do art. 13, inciso V do decreto Estadual nº 
534/2020, o fracasso dos Grupos 01 e 02;

ii – determinar à comissão Permanente de licitação a adoção dos pro-
cedimentos necessários para a publicação deste termo de homologação;
iii – Encaminhar à diretoria administrativa e financeira para reanálise do 
processo no que couber.
rEGiSTrE-SE, cUMPra-SE e PUBliQUE-SE.
Belém, 20 de Junho de 2022.
lUiZ cElSo da SilVa
Presidente da faSEPa

Protocolo: 816069

.

.

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

terMo de FoMeNto Nº 01/2022
Processo Nº 2022/579286
foMENTada: orGaNiZaÇÃo Social aSSociaÇÃo BraZil coMBaT dE 
MiXEd MarTial arTS
cNPJ nº 11.638.579/0001-39
ENdErEÇo: rodovia arthur Bernardes nº 448 – Bairro do Telégrafo, cEP 
nº 66.115-000 – Belém-Pa.
rEPrESENTada: Sr.GlaYdSoN ToMaZ da cUNHa BarBoSa
oBJETo: Usar alternativas com as instituições e a sociedade civil para o 
enfrentamento ao uso de drogas e prevenção da violência contra a mulher. 
Estimular o desenvolvimento dos pilares da educação, esporte e cultura no 
conhecimento na prevenção contra as drogas, prevenção contra o bullyng 
e prevenção da violência contra a mulher.
doTaÇÃo: Projetos/atividades: 8810 – rEaliZaÇÃo dE EVENToS iNTEr-
SEToriaiS E rEGioNaiS dE PoliTicaS SoBrE droGaS. PTrES: 188810. 
Plano de Trabalho: 14.422.1500.8810.0000. Plano interno: 208ProJiMMB. 
Natureza de despesa: 335041. fonte: 0101.
Valor: r$ 800.000,00
Vigência: 22/06/2022 a 30/09/2022
assinatura: 20/06/2022
ordenador da despesa: ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
SEcrETario dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS

Protocolo: 816230

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 049/2022–GGa/ sedeMe 
Belém, 20 de junho de 2022.
a SEcrETária adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa dE ESTado dE 
dESENVolViMENTo EcoNÔMico, MiNEraÇÃo E ENErGia – SEdEME, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto datado de 
07/04/2021, publicado no doE Nº 34.545 de 08/04/2021;
coNSidEraNdo o processo 2022/681260.
rESolVE:
i - aUToriZar a servidora aMaNda MiraNda Maia, identidade funcio-
nal nº 5946651/1, ocupante do cargo de aSSESSor ii, lotada na aTEc, 
a se afastar de suas funções no período de 04/07/2022 a 30/07/2022, 
para gozo residual de férias, referente ao período aquisitivo de 2021/2022, 
concedidas anteriormente pela PorTaria Nº 001/2022 GGa-SEdEME, de 
06/01/2022, publicada no doE Nº 34.825, de 11/01/2022, e interrompidas 
pela PorTaria Nº 014/2022 GGa-SEdEME, de 11/02/2022, publicada no 
doE Nº 34.864, de 14/02/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNadElia diViNa SaNToS
Secretária adjunta de Gestão administrativa

Protocolo: 815754

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 048/2022–GGa/ sedeMe - 
Belém, 20 de junho de 2022.
a SEcrETária adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa dE ESTado dE 
dESENVolViMENTo EcoNÔMico, MiNEraÇÃo E ENErGia – SEdEME, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto datado de 
07/04/2021, publicado no doE Nº 34.545 de 08/04/2021;
i. conceder suprimento de fundos ao servidor ViTor JordY dE alMEida, 
identidade funcional nº 5946262/2, ocupante do cargo de Gerente, porta-
dor da carteira de identidade nº 6269209, SSP/Pa e inscrito no cPf sob o 
nº 700.104.032-05;
ii. o valor do suprimento corresponde a r$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos 
reais) e destina-se a atender despesas eventual;
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iii. a despesa a que se refere o item anterior correrá por conta de recursos 
próprios do Estado e terá a seguinte Classificação Orçamentária:
• 22.122.1297.8338 – 33.90.30 – R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais) 
– Material de consumo.
o valor referido no item ii vincula-se aos seguintes prazos:
• Aplicação no período de 07 (sete) dias contados da data de emissão da 
ordem bancária; e
• Prestação de Contas de 03 (três) dias após a data final do prazo de 
aplicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNadElia diViNa SaNToS
Secretária adjunta de Gestão administrativa

Protocolo: 816166

.

.

diÁria
.

Portaria N° 393/2022 - daF/sedeMe - 
BeLÉM, 20 de JUNHo de 2022.
Nome:aNdErSoN faBio MarGalHo rodriGUES/Matricula:n°5920223/4/
cargo:MoToriSTa/origem:Belém-Pa/destino: cametá-Pa/dias:17e 
18/06/2022/Diária:1,5(uma e meia)/Objetivo:conduzir veículo oficial para 
transporte de servidor desta SEdEME em atividade institucional.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 815713
Portaria N° 394 – daF/sedeMe - 
BeLÉM, de 20 de JUNHo de 2022.
Nome: EMErSoN fErrEira dE aSSiS /cPf:n°608.608.042-91/cargo:-
colaborador Eventual/origem:Belém-Pa/destino:Paragominas–Pa/Perío-
do:27/06 a 02/07/2022/diárias:5,5 (cinco e meia)/objetivo:conduzir os 
servidores no evento i ENcoNTro SETorial Para o dESENVolViMENTo 
do aGroNEGÓcio.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 815671
Portaria N° 395 – daF/sedeMe - 
BeLÉM, de 20 de JUNHo de 2022.
Nome: EMErSoN fErrEira dE aSSiS /cPf:n°608.608.042-91/cargo:co-
laborador Eventual/origem:Belém-Pa/destino:redenção–Pa/Período:20 a 
26/06/2022/diárias:6,5 (seis e meia)/objetivo:conduzir os servidores no 
evento i ENcoNTro SETorial Para o dESENVolViMENTo do aGroNE-
GÓcio.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 815694

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de coNVÊNio
coNVÊNio celebrado entre a UNiÃo, por intermédio da Secretaria Especial 
da receita federal do Brasil (rfB), e o Estado do Pará, por intermédio da 
Secretaria de Estado de desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia 
(SEdEME).
oBJETo: intercâmbio de informações de interesse recíproco.
daTa da aSSiNaTUra: 12 de maio de 2022, com vigência a partir da 
publicação do extrato no Diário Oficial da União – DOU, em 13 de maio de 
2022, Edição: 90, Seção: 3, Página: 34, Órgão: Ministério da Economia/
Secretaria Especial da receita federal do Brasil.
rESPoNSáVEiS PEla aSSiNaTUra: pela rfB, cNPJ Nº 00.394.460/0058-
87, o Senhor José de assis ferraz Neto, Subsecretário-Geral da rfB; pela 
SEdEME, cNPJ Nº 14.772.025/0001-18, o Senhor José fernando de Men-
donça Gomes Junior.

Protocolo: 816188

.

.

COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 17/2022
Processo nº 25/2022 - objeto: Trata-se de procedimento administrativo vi-
sando o aluguel para armazenamento de equipamentos e materiais em de-
suso. fundamento legal: art. 29, inciso V, da lei 13.303/16 c/c artigo123 e 
seguintes do rilc. autorizado em reunião da diretoria Executiva da com-
panhia de Gás do Estado do Pará. Mesa: diretora Presidente cláudia Bitar, 
diretor administrativo e financeiro andré Macêdo e pelo diretor Técnico e 
comercial Paulo Guardado. Valor Global: r$ 8.920,92 (oito mil novecentos 
e vinte reais e noventa e dois centavos). coNTraTada: daf locaÇÃo dE 
iMÓVEiS lTda, inscrita no cNPJ sob o no 31.134.654/0001-31.

Protocolo: 815624

.

.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 100/2022 – rH/daF
Portaria de desiGNaÇÃo de FiscaL
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – co-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
coNSidEraNdo os termos do processo: 2022/484592,r E S o l V E:
dESiGNar a colaboradora lETÍcia GUEdES loBaTo, Gerente de Supri-
mentos, matrícula 5930412/2, como fiscal do contrato abaixo relacionado, 
e como suplente a colaboradora PaUla alVES BiSi doS SaNToS, Secretá-
ria de diretoria, matrícula 5962860/1, a contar de 03/06/2022.

Nº do contrato contratado

010/2022 EMPrESa S da c. SaNToS coMÉrcio E SErViÇoS lTda

registre-se, publique-se e cumpra-se.Belém, 20 de junho de 2022.
lUTfala dE caSTro BiTar-Presidente

Protocolo: 815985

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 098/2022 – rH/daF
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – co-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/747987;r E S o l V E:
coNcEdEr diárias conforme abaixo:
colaBorador: carloS EdUardo MaToS do MoNTE, matrícula: 
5927522/2, ocupante do cargo de Gerente de Elaboração e Estudos de 
Projetos.
OBJETIVO: Acompanhar a entrega de notificações extrajudiciais no DI Bar-
carena/Pa.
dESTiNo:  Barcarena
PErÍodo: 15/06/2022
QTdE: ½ diária
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 13 de junho de 2022.
lUTfala dE caSTro BiTar-Presidente

Protocolo: 815984
Portaria Nº 101/2022 – rH/daF
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – co-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/752383;r E S o l V E:
coNcEdEr diárias conforme abaixo:
colaBorador: MaNoEl iBiaPiNa araÚJo caValEiro dE MacEdo 
NETo, matrícula: 5947055/2, ocupante do cargo de diretor de atração, 
investimentos e Negócios.
oBJETiVo: Participar a convite da Prefeitura Municipal de Barcarena, da 
palestra “Barcarena, uma cidade portuária”.
dESTiNo: Barcarena
PErÍodo: 23/06/2022
QTdE: ½ diária
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 20 de junho de 2022.
lUTfala dE caSTro BiTar-Presidente

Protocolo: 815987
Portaria Nº 099/2022 – rH/daF
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – co-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/720686;r E S o l V E:
coNcEdEr diárias conforme abaixo:
colaBorador: ViTor HUGo frEiTaS GoMES, matrícula: 5944946/1, 
ocupante do cargo de assessor.
oBJETiVo: Participar do Programa Parcerias pelo Pará no município de 
Bragança.
dESTiNo:  Bragança
PErÍodo: 14 e 15/06/2022
QTdE: 1 e ½ diária
registre-se, publique-se e cumpra-se. Belém, 15 de junho de 2022.
lUTfala dE caSTro BiTar-Presidente

Protocolo: 815964

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 009/2022 – rH/daF/caZBar
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 005/2022 – daf-caZBar;r E 
S o l V E:
i – coNcEdEr descanso anual regulamentar conforme abaixo:
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Nome Matrícula cargo Período
JoSE arTUr GUEdES ToUriNHo 80845448/7 diretor administrativo e financeiro 01/06/22 a 30/06/22

ii - dESiGNar o colaborador antônio de Pádua rodrigues filho, matrí-
cula: 5946321/3, ocupante do cargo de diretor de Estratégia e relações 
institucionais, para responder pela diretoria, no período de 13/06/2022 a 
30/06/2022, durante o afastamento para gozo do descanso anual do titu-
lar, conforme resolução nº 001/2018.
registre-se, publique-se e cumpra-se.Belém, 13 de junho de 2022.
lUTfala dE caSTro BiTar-Presidente

Protocolo: 815896

.

.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 167/2022 de 14/06/2022. art. 1º coNcEdEr li-
cença Saúde ao servidor Gilvan ferreira chaves, contínuo, matrícula nº 
3170152/1, no período de 11/02/2022 a 25/02/2022, conforme processo 
2022/194018. cilENE MorEira SaBiNo dE oliVEira - Presidente.

Protocolo: 815611
Portaria Nº 168/2022 de 14/06/2022. art. 1º coNcEdEr licença 
Saúde à servidora Sônia Maria cavalcante Mendes costa, auxiliar Técni-
co, matrícula nº 5112311/2, no período de 10/02/2022 à 19/02/2022, 
conforme processo 2022/192211. cilENE MorEira SaBiNo dE oliVEira 
- Presidente.

Protocolo: 815612

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

desiGNar FiscaL de coNtrato
a PrESidENTE da JUNTa coMErcial do ESTado do Pará-JUcEPa, 
usando das suas atribuições legais, rESolVE:
art. 1º dESiGNar os servidores abaixo para a função de fiscal e Suplente 
de contrato:

contrato / 
Portaria

Modalidade 
Licitação Fornecedor/objeto Fiscal e suplente 

do contrato

004/2019
143/2022

ata de registro de 
Preço Nº 010/2018 
do Pregão Eletrôni-
co SEad/dGl/SrP 

N° 005/2018

ParafrioS rEfriGEraÇÃo coMÉrcio E SErViÇoS lTda – EPP
contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de 

serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de 
ar-condicionado com fornecimento de material, conforme condi-
ções e especificações estabelecidas no TERMO DE REFERÊNCIA.

f: felipe franco 
Pigarilho

S: alexandre Jaime 
Batista

art. 2º rEVoGar a PorTaria Nº 326/2019, publicada em 03 de outubro 
de 2019 no d.o.E nº 34.000, protocolo 480849.
assinatura: 15/06/2022
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ordenadora: cilene Moreira Sabino de oliveira – Presidente da JUcEPa.

Protocolo: 815664

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
contrato: 016/2022 – JUcePa.
PaE n° 2022/647706
Exercício: 2022.
Vigência: 14/06/2022 a 13/07/2022.
Valor do contrato r$ 38.430,00 
(Trinta e oito mil, quatrocentos e trinta reais)
objeto: o objeto do presente instrumento é a contratação de empresa 
especializada em ministrar curso com o tema: “Treinamento personalizado 
de oratória – Oratória Intensiva (INTENSIVOX)”. O curso será ofertado à 21 
(vinte um) servidores da JUcEPa e terá carga horária de 16 horas. o curso 
será organizado em dois dias com 8 horas cada, divididos em dois períodos 
de 4 horas (matutino e vespertino) de 8h às 12h e 14h às 18h., com previ-
são de início, em 14/06/22 e encerramento em 15/06/22.
contratado: MBB EdUcacao lTda, inscrita no cNPJ: 43.707.640/0001-49 
–, situada na TraVESSa doM roMUaldo dE SEiXaS Nº 1511 Bairro 
UMariZal, cEP: 66055-200, Belém/Pa.
orçamento:
72201.23.128.1508.8887 capacitação de agentes Públicos
Natureza da despesa: 339039.00 outros Serv de Terceiros - PJ
fonte: 0261 rec da adm indireta (próprios)
Pi: 4120008887c
dê ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenadora: cilene Moreira Sabino de oliveira – Presidente da JUcEPa.

Protocolo: 816025

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

termo de dispensa de Licitação nº 06/2022
a JUNTa coMErcial do ESTado do Pará – JUcEPa, inscrita no cNPJ 
04.825.329/0001-42, representada por sua Secretária Geral Maria de 
fátima cavalcante Vasconcelos, no âmbito de suas atribuições legais, e 
considerando Parecer nº 336/2022 da Procuradoria, resolve diSPENSar 
liciTaÇÃo, em consonância com o disposto no art. 24, inciso ii, da lei 
nº 8.666/93, para contratação da empresa WEBJUr ProcESSaMENTo dE 
dadoS lTda - EPP, inscrita no cNPJ sob o n° 09.400.465/0001-04, para a 
Prestação de Serviços de recortes de publicações Judiciais para a JUcEPa, 
no valor mensal de r$ 116,00 (cento e dezesseis reais) e o valor anual de 
r$ 1.392,00 (mil trezentos e noventa e dois reais).
assinatura: 13/06/2022.
ordenador: Maria de fátima cavalcante Vasconcelos – Secretária Geral da 
JUcEPa.

Protocolo: 815706

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

Termo de Ratificação de Dispensa de Licitação nº 06/2022
a PrESidENTE da JUNTa coMErcial do ESTado do Pará – JUcEPa, no 
uso de suas atribuições legais, resolve raTificar a diSPENSa dE lici-
TaÇÃo nº. 06/2022, em consonância com o disposto no art. 26, da lei nº 
8.666/93, para a contratação da empresa WEBJUr ProcESSaMENTo dE 
dadoS lTda - EPP, inscrita no cNPJ sob o n° 09.400.465/0001-04, para a 
Prestação de Serviços de recortes de publicações Judiciais para a JUcEPa, 
no valor mensal de r$ 116,00 (cento e dezesseis reais) e o valor anual de 
r$ 1.392,00 (mil trezentos e noventa e dois reais).
assinatura: 15/06/2022.
ordenadora: cilene Moreira Sabino de oliveira – Presidente da JUcEPa.

Protocolo: 815707

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 165/2022 de 13/06/2022. art. 1º coNcEdEr 3,5 (três 
e meia) diárias aos servidores alEXaNdrE alBErTo fiGUEirEdo raYol, 
Gerente de Projetos, matrícula nº 5964613/1 e fEliPE fraNco PiNGa-
rilHo, coordenador regional, matrícula nº 5933002/2, para realizarem 
visita técnica à Unidade desconcentrada na cidade de redenção/Pa, com 
saída de Belém no dia 13/06/2022 e retorno no dia 16/06/2022, conforme 
processo n° 2022/728170. cilENE MorEira SaBiNo dE oliVEira - Pre-
sidente.

Protocolo: 815605
Portaria Nº 166/2022 de 13/06/2022. art. 1º coNcEdEr 1,5 (uma 
e meia) diárias aos servidores aiua reis Queiroz, matrícula nº 57225310/1, 
alexandre alberto figueiredo rayol, matrícula nº 5964613/1 e laura da-
niela Miranda de Queiroz, matrícula nº 57208943/1, a fim de realizem o 
Minicurso integrador Pará na Prática e a Mesa-redonda JUcEPa digital 
– inovação do registro Mercantil, eventos que compõem o Projeto Juce-
pa Por Todo o Pará, na região de integração do rio Xingu, no município 
de altamira/Pa, com saída de Belém no dia 23/06/2022 e retorno no dia 
24/06/2022, conforme processo nº 2022/731136. cilENE MorEira SaBi-
No dE oliVEira - Presidente

Protocolo: 815608
Portaria Nº 169/2022 de 15/06/2022. art. 1º coNcEdEr 2,5 (duas 
e meia) diárias à servidora cilene Moreira Sabino de oliveira, Presidente, 
matrícula n° 5760330/6, para participar de reuniões ordinárias 2022 fE-
NaJU (federação Nacional das Juntas comerciais), na cidade de curitiba/
Pr, com saída de Belém no dia 22/06/2022 e retorno no dia 24/06/2022, 
conforme processo nº 2022/733623. cilENE MorEira SaBiNo dE oli-
VEira - Presidente.

Protocolo: 815615

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo
1º termo aditivo ao contrato N° 11/2021 - NGPM credcidadÃo
oBJETo: Prorrogar o prazo de vigência por mais 12(doze) meses, a partir 
de 10/06/2022 até 09/06/2023.
data de assinatura: 08/06/2022.
coNTraTaNTE: Núcleo de Gerenciamento do Programa de Microcrédito-N-
GPM credcidadão.
coNTraTada: cÂMara doS diriGENTES loJiSTaS dE BElÉM
Valor MENSal ESTiMado: r$ 6.000,00 (seis ml mil reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 960101.11.131.1508.8233.10
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NaTUrEZa da dESPESa: 3391439
foNTE: 0101.
ENdErEÇo: rua 28 de Setembro, n° 16-22– Belém/Pa
Belém/Pa, 17 de junho de 2022.
ordENador: João Marcel cavalcante da costa
diretor Geral - NGPM credcidadão.

Protocolo: 815588

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 094/2022 – 20 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 diárias aos servidores abaixo, de acordo com as bases vi-
gentes, no trecho Belém/cametá/Belém, com o objetivo de realizar pales-
tras e cadastros aos microempreendedores dos municípios acima mencio-
nado, do programa NGPM-crEdicidadÃo.

Nome Matrícula / cPF cargo Período Nº de diárias
VaNilSa da SilVa BorGES 591773-3 GErENTE rEGioNal 21  23/06/2022 2 1/2

HEllENN roSE loBaTo SaNToS 5961639 dirETora oPEracioNal 21 a 23/06/2022 2  1/2
SilBENE criSTiNa liSBoa da coNEiÇÃo 5952039 GErENTE rEGioNal 21  23/06/2022 2 1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
João Marcel cavalcante da costa
diretor Geral
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 816148

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº. 0657/2022, de 15 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 delega-
das 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 2022/745400, de 14/06/2022, e 
Memorando nº 257/2022, de 14/06/2022 - difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor GilMar fraNco MoTa, Matrícula nº 54195705/2, 
Cargo/Função: Coordenador, como fiscal do Contrato celebrado entre a Se-
cretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP 
e a Empresa abaixo:

coNtrato eMPresa oBJeto

79/2022 Mais Brasil construtora Eireli

contratação de empresa de engenharia especializada 
para execução dos serviços da obra de Sistema de abas-
tecimento de água-riacho doce- Projeto Hidromecânico- 

Poço 2 e Poço 3, no Município de Belém/Pa.

ii – dESiGNar o servidor JoESNaM PErEira MENdES, Matrícula nº 
5965142/1, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- Enge-
nheiro Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do 
contrato, 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: 815757
Portaria Nº. 0656/2022, de 15 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 delega-
das 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 nº 2022/746360, de 14/06/2022, 
e Memorando nº 258/2022, de 14/06/2022 - difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i – dESiGNar o servidor JoESNaM PErEira MENdES, Matrícula nº 
5965142/1, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- Enge-
nheiro Civil, como fiscal do Convênio celebrado entre a Secretaria de Es-
tado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e o Órgão 
abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

105/2022 Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte implantação de Pavimentação asfáltica em vias públicas 
no Município de Garrafão do Norte/Pa.

ii – dESiGNar o servidor rUi GUilHErME carNEiro BENTES, Matrícu-
la nº 6718/1, cargo/função: Técnico em Gestão de infraestrutura-Enge-
nheiro Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do 
convênio, acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
arNaldo doPaZo aNToNio JoSE
Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas

Protocolo: 815751
Portaria Nº. 0664/2022, de 20 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 delega-
das 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 nº 2022/754446, de 15/06/2022, 
e Memorando nº 262/2022, de 15/06/2022 - difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor carloS aNdrÉ da SilVa araÚJo, Matrícula 
nº 6403603/2, 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

68/2022 Prefeitura Municipal de Quatipuru
recuperação asfáltica de 33.202,42m2 de vias urbanas e 
sinalização horizontal na Sede do Município e distrito de 

Boa Vista- Etapa i, no Município de Quatipuru/Pa.

ii – dESiGNar o servidor MarcUS ViNiciUS aNGEliM dE aZEVEdo, 
Matrícula nº 5936254/2, cargo/função: coordenador, 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: 816192

.

.

errata
.

errata
Na matéria, protocolo 815512,  publicada no caderno Extra do doE nº 
35.010 de 15/06/2022, referente ao EXTraTo do coNVÊNio Nº 96/2022.
oNde se LÊ: Vigência:15/06/2022 a 15/06/2024;
Leia-se: Vigência:15/06/2022 a 15/06/2023
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 815928

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 83/2022– cV Nº 02/2022
ParTES:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
carajás consultoria e Projetos ltda - cNPJ nº 23.500.638/0001-97
oBJETo: Elaboração de projetos básicos e executivos do Sistema de abas-
tecimento de água, no município de Jacareacanga/Pa.
ViGÊNcia: 21/06/2022 a 17/04/2023
Valor: r$ 169.896,47
NoTa dE EMPENHo: Nº 2022NE01431
doTaÇÃo orÇaMENTária:
7101 17.512.1489.7567 0101/0301/0106/0306,6101/6301 49051
foro: Belém
daTa da aSSiNaTUra: 20/062022
ordENador rESPoNSáVEl:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas
ENdErEÇo da coNTraTada:
Avenida governador José Malcher, 153, sala 12, Ed. Futura Office, Nazaré, 
em Belém, neste Estado, cEP 660035-065
Telefone: (91) 98127-6709 

Protocolo: 816165

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º tac Nº 87/2021– tP Nº 24/2021
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
centro Sul Engenharia ltda – cNPJ 04.368.423-0001-10
objeto: construção do abatedouro de frango, no Município de Barcarena, 
neste Estado.
Justificativa: Replanilhamento de serviços com reflexo financeiro, cfe. Art. 
65, § 1o da lei no 8.666/93.
Valor do acréscimo:r$ 112.343,14
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funcional Programática: 07101.15.121.1508.8890 fonte: 0101/0301, Na-
tureza de despesa: 449051
data da assinatura: 20/06/2022
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 815695

.

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

terMo cooPeraÇÃo tecNica Nº 06/2022
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de abaetetuba - cNPJ/Mf Nº 04.363.065/0001- 52
objeto: realização de etapas técnicas destinadas a concepção do Plano 
Municipal de Saneamento Básico
Vigência: 14/06/2022 a 1406//2023
foro: Justiça do Estado do Pará
data da assinatura: 14/06/2022
responsável pela Entidade:
francineti Maria rodrigues carvalho
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 815614
terMo cooPeraÇÃo tecNica Nº 02/2022
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de floresta do araguaia - cNPJ/Mf Nº 01.613.338/0001-81
objeto: apoio técnico visando a revisão do Plano diretor Municipal
Vigência: 15/06/2022 a 1506//2023
foro: Justiça do Estado do Pará
data da assinatura: 15/06/2022
responsável pela Entidade:
Majorri cerqueira da Silva aquino Santiago
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 815617
terMo cooPeraÇÃo tecNica Nº 07/2022
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de Portel - cNPJ/Mf Nº 04.876.447/0001-8- cNPJ/Mf 
Nº 01.613.338/0001-81
objeto: apoio técnico para elaboração e ou revisão de instrumentos Urba-
nísticos com ênfase na lei de Uso e ocupação do Solo e cadastro Técnico 
Multifinalitário.
Vigência: 15/06/2022 a 1506//2023
foro: Justiça do Estado do Pará
data da assinatura: 15/06/2022
responsável pela Entidade:
Vicente de Paulo ferreira oliveira
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 815618

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

1° terMo aditiVo ao coNVÊNio 11/2021
Partes:
- Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – 
cNPJ 03.137.985/0001-90
- Prefeitura municipal de Goianésia do Pará - cNPJ nº 83.211.433/0001-1
objeto do convênio: Pavimentação asfáltica em vias urbanas, no município 
de Goianésia do Pará/Pa
Justificativa: Reformulação do Plano de Trabalho
data da assinatura: 20/06/2022
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 815620

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 0645/2022, de 13 de JUNHo de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria Nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/735367 de 10/06/2022 
– NUcoM/SEdoP;

r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: lilian celina Guedes de ascui, Matrícula nº. 5951958/4; cargo/
função: coordenador.
oBJETiVo: realizar cobertura jornalística da agenda governamental da SE-
doP, no Município de capanema/Pa.
NoME: antônio Pereira da costa, Matrícula nº. 57190739/1; cargo/fun-
ção: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com a servidora desta SEdoP, ao referido 
Município.
dESTiNo: capanema/Pa.
diária: 0,5 (meia).
daTa: 15/06/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 815738
Portaria Nº.0649/2022, de 13 de JUNHo de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria Nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/737940, de 13/06/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: luís Marcelo alamar de Sousa, Matrícula nº 54190976/3, cargo/
função: Técnico em Gestão de obras Públicas - Engenheiro Sanitarista.
oBJETiVo: fiscalização na obra de conclusão do Sistema de abasteci-
mento de água, no Município de Palestina do Pará/Pa- contrato 106/2021, 
c.P 20/2021 e na construção do centro de Gestão integrada de resíduos 
Sólidos Urbanos, no Município de rondon do Pará/Pa - contrato 49/2021, 
c.P.i 02/2021.
NoME: antônio Pereira da costa, Matrícula nº 57190739/1; cargo/função: 
Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor, aos referidos Municípios.
dESTiNo: Palestina do Pará/rondon do Pará/Pa.
diáriaS: 4,5 (quatro e meia).
PErÍodo: 27/06 a 01/07/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 815736
Portaria Nº. 0646/2022, de 13 de JUNHo de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria Nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/736077, de 10/06/2022 
– coaP/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Guilherme augusto Miranda cabral, Matrícula nº. 6696/1; cargo/
função: coordenador.
oBJETiVo: realizar laudo técnico de avaliação atualizado, do imóvel lo-
cada na Policia civil do Estado do Pará. Sito na 4ª rua nº 1.353, entre 
travessa 14 e 15, Bairro central, no Município de Soure/Pa- Processo nº 
2022/721447.
dESTiNo: Soure/Pa.
diáriaS: 2,5 (duas e meia).
PErÍodo: 20 a 22/06/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 815741
Portaria Nº.0648/2022, de 13 de JUNHo de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria Nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/737928, de 13/06/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: luís Marcelo alamar de Sousa, Matrícula nº 54190976/3, cargo/
função: Técnico em Gestão de obras Públicas - Engenheiro Sanitarista.
oBJETiVo: fiscalização na obra de conclusão do Sistema de abastecimen-
to de água, no Município de Terra alta/Pa- contrato nº 69/2021, Tomada 
de Preço nº 20/2021.
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NoME: antônio Pereira da costa, Matrícula nº 57190739/1; cargo/função: 
Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor, ao referido Município.
dESTiNo: Terra alta/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 24/06/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 815734
Portaria Nº. 0627/2022, de 09 de JUNHo de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria Nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/724363, de 09/06/2022 
– GaB/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: arnaldo dopazo antônio José, Matrícula nº 8090220/9; cargo/fun-
ção: Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas.
oBJETiVo: realizar visita técnica na obra da orla, no Município de Barca-
rena/Pa, acompanhar o Excelentíssimo Governador na assinatura de con-
vênio para Pavimentação asfáltica no Bairro campestre, e assinatura do 
convênio de Pavimentação asfáltica, no Município de Benevides/Pa.
dESTiNo: Benevides/Barcarena/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 10/06/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 815728
Portaria Nº. 0635/2022, de 10 de JUNHo de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria Nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo a lei Estadual nº. 7.087, de 16/01/2008/coNcidadES/
Pa e o regimento interno do coNcidadES/Pa; e ainda o que dispõe os 
arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 de Janeiro de 1994;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/722451 de 08/06/2022 
– coNci/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias a servidora e 
colaborador abaixo relacionados:
NoME: Janete do Socorro Batista de lima, Matrícula nº. 54180774/4; 
cargo/função: diretor.
NoME: Evandro Saulo fonseca de abreu, cPf: 289.405.122-00; 
cargo/função: colaborador Eventual.
oBJETiVo: Participar da 4ª conferência Municipal da cidade de Salvaterra/Pa.
dESTiNo: Salvaterra/Pa.
diária: 2,5 (duas e meia).
PErÍodo: 13 a 15/06/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 815730
Portaria Nº. 0653/2022, de 14 de JUNHo de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria Nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/724363, de 13/06/2022 
– GaB/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: arnaldo dopazo antônio José, Matrícula nº 8090220/9; cargo/fun-
ção: Secretário adjunto de Gestão de obras Públicas.
oBJETiVo: realizar Visita Técnica às obras do Município de Santarém/Pa.
dESTiNo: Santarém/Pa.
diáriaS: 2,5 (duas e meia).
PErÍodo: 20 a 22/06/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 815746
Portaria Nº. 0654/2022, de 14 de JUNHo de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria Nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e

coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/736230, de 10/06/2022 
– coaP/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Guilherme augusto Miranda cabral, Matrícula nº. 6696/1; cargo/
função: coordenador.
oBJETiVo: laudo técnico de avaliação dos lotes a seguir: Sito na rua 
Maria de freitas Guimarães, s/nº, Bairro: decouville, Marituba/Pa; lote 
12: Medindo 25,00 metros de frente por 170,00 metros de comprimento 
em ambas as laterais, tendo a linha de travessão dos fundos com 25,00 
metros, totalizando uma área de 4.250,00 m². lote 13: Medindo 50,00 
metros de frente por 170,00 metros de comprimento em ambas as laterais, 
tendo a linha de travessão dos fundos com 50,00 metros, totalizando uma 
área de 8.500,00 m². lote 14: Medindo 74,00 metros de frente por 40,00 
metros de comprimento em ambas as laterais, tendo a linha de travessão 
dos fundos com 74,00 metros, totalizando uma área de 2.800,00 m²- Pro-
cesso nº 2022/736230.
dESTiNo: Marituba/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 23/06/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 815747
Portaria Nº. 0636/2022, de 10 de JUNHo de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria Nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/728576, de 09/06/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: oberlandes Júnior da Silva costa, Matrícula nº. 5946508/1; cargo/
função: coordenador.
oBJETiVo: Visitas Técnicas nos Municípios que fazem parte do Programa 
asfalto por todo o Pará; dom Eliseu, Ulianópolis, rondon do Pará, Parago-
minas, Nova Esperança do Piriá, Garrafão do Norte e ourém/Pa, na obra 
de drenagem Profunda cT 88/2021, no Município de rondon do Pará/Pa, 
na obra de Pavimentação e drenagem de vias urbanas cT 19/2021, no 
Município de Ulianópolis/Pa e na obra de Pavimentação em Blokret cT 
108/2021, no Município de dom Eliseu/Pa.
NoME: francigildo Silva dos Santos, Matrícula nº. 5900446/1; cargo/fun-
ção: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor desta SEdoP, aos referidos 
Municípios.
dESTiNo: Nova Esperança do Piriá/Garrafão do Norte/ourém/Paragomi-
nas/Ulianópolis/dom Eliseu/rondon do Pará/Pa.
diáriaS: 5,5 (cinco e meia).
PErÍodo: 20 a 25/06/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 815726
Portaria Nº. 0647/2022, de 13 de JUNHo de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto/CCG, 
de 07/02/2019, publicado no DOE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as 
que lhe foram delegadas pela PORTARIA Nº. 071/2019, de 14/02/2019, 
publicada no DOE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/739199, de 13/06/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: Joesnam Pereira Mendes, Matrícula nº 5965142/1; cargo/função: 
Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro civil.
oBJETiVo: fiscalização na Execução da obra de recuperação e Pavimen-
tação asfáltica de vias urbanas com cBUQ, na sede do Município de Brasil 
Novo/Pa- convênio 113/2018.
dESTiNo: Brasil Novo/Pa.
diáriaS: 3,5 (três e meia).
PErÍodo: 27 a 30/06/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 815744
Portaria Nº. 0660/2022, de 15 de JUNHo de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria Nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de Janeiro de 1994; e
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coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/740195, de 13/06/2022 
– NrSaNTarÉM/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias à servidora 
abaixo relacionada:
NoME: alba Valéria lima Jorge, Matrícula nº. 5121345/1; cargo/função: 
coordenador.
oBJETiVo: acompanhar o Secretário regional do Governo do Baixo ama-
zonas, Sr. alexandre almeida Maduro a cidade de itaituba em visitas às 
obras em execução da SEdoP: Visita à obra de Pav. da Br 320 – Trecho 
Urbano, construção da Praça rotatória no Vale Piracâ, Praça no distrito 
de Miritituba; assim como acompanhá-lo em visitas em Escolas nas quais 
existe solicitações para reformas dos prédios.
dESTiNo: itaituba/Pa.
diária: 2,5 (duas e meia).
PErÍodo: 14 a 16/06/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 815761
Portaria Nº. 0661/2022, de 15 de JUNHo de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria Nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo a lei Estadual nº. 7.087, de 16/01/2008/coNcidadES/
Pa e o regimento interno do coNcidadES/Pa; e ainda o que dispõe os 
arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 de Janeiro de 1994;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/741948, de 13/06/2022 
– coNci/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao colaborador 
eventual e servidor relacionados:
NoME: Maria das Graças Pires, cPf: 370.654.672-87; cargo/função: co-
laborador Eventual.
oBJETiVo: realizar assessoria técnica, capacitação e condução ao proces-
so de Pré-conferência Municipal, no Município de Ulianópolis/Pa, e realizar 
articulação com a Prefeitura Municipal para a criação do conselho Municipal 
das cidades, bem como a conferência Municipal das cidades.
NoME: Jonatas Soares Pereira, Matrícula nº. 57202050/2; cargo/função: 
Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com a colaboradora eventual, ao referido 
Município.
dESTiNo: Ulianópolis/Pa.
diária: 3,5 (três e meia).
PErÍodo: 20 a 23/06/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 815766
Portaria Nº. 0662/2022, de 15 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 2022/743267 de 13/06/2022 
– NUcoM/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias à servidora 
abaixo relacionada:
NoME: lilian celina Guedes de ascui, Matrícula nº. 5951958/4; cargo/
função: coordenador.
OBJETIVO: Cobertura jornalística e fotográfica da Agenda governamental 
no Município de Santarém/Pa.
dESTiNo: Santarém/Pa.
diária: 1,5 (uma e meia).
PErÍodo: 20 a 21/06/2022.
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: 816184

.

.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

9º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 04/2017.
objeto: repactuado o contrato em epígrafe, com base na convenção 
coletiva de Trabalho 2021/2022, acrescendo mensalmente o valor de 
r$2.552,10 (dois mil e quinhentos e cinquenta e dois reais e dez cen-
tavos), passando de r$71.168,09 (setenta e um mil e cento e sessenta 
e oito reais e nove centavos), para r$73.720,19 (setenta e três mil e 

setecentos e vinte reais e dezenove centavos), e acréscimo anual no valor 
de r$30.625,17 (trinta mil e seiscentos e vinte e cinco reais e dezessete 
centavos), passando de r$854.017,11 (oitocentos e cinquenta e quatro 
mil e dezessete reais e onze centavos), para r$884.642,28 (oitocentos 
e oitenta e quatro mil e seiscentos e quarenta e dois reais e vinte e oito 
centavos), representando um impacto na ordem de 3,5860% em relação 
ao valor inicial do contrato.
data de assinatura: 20.06.2022.
contratada: STillo SErViÇoS dE liMPEZa E coNSErVaÇÃo EirE-
li. cNPJ: 17.666.582/0001-42.
ordenador em exercício: fernanda regina de Pinho Paes.

Protocolo: 816123

.

.

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria N.º 083/2022 – Presi
o dirETor PrESidENTE da coMPaNHia dE HaBiTaÇÃo do ESTado do 
Pará-coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias e,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/728901 referente a so-
licitação de licença sem Vencimentos, por interesse particular, da auxi-
liar administrativo SaNdra NaZarE cHaGaS do carMo, matrícula nº 
3190757/1. 
r E S o l V E: 
1. coNcEdEr licença sem Vencimentos a referida auxiliar administrativo 
por 01 (um) ano, correspondendo ao período de 20.06.2022 a 19.06.2023.
2. ESTa Portaria entra em vigor a contar de 20.06.2022.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 20 de junho de 2022.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 816342

.

.

Portaria
.

Portaria N.º 080/2022 - Presi
o dirETor PrESidENTE da coMPaNHia dE HaBiTaÇÃo do ESTado do 
Pará-coHaB/Pa, usando de suas atribuições legais e estatutárias,
coNSidEraNdo os termos do Processo Eletrônico nº 2022/725688, que 
trata do afastamento da titular da Gerência Estratégica de regulariza-
ção - GErEG, a Sra. THaYS MillENa HENriQUES MaNEScHY matrícula 
nº 55590036/2, no período de 06.06.2022 a 15.06.2022, por motivo de 
enfermidade.
r E S o l V E:
1. dESiGNar o Sr. EdErSoN lUiZ PErEira doS SaNToS, Matrícula nº 
80845425/2, para substituir a referida empregada no período acima citado.
2. faZEr vigorar os efeitos da presente Portaria a partir de 06.06.2022.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 09 de junho de 2022.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 815860

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de coNVocaÇÃo
o Governo do Estado do Pará, por meio da companhia de Habitação do 
Estado do Pará – coHaB/Pa comunica que realizará vistoria das Unidades 
Habitacionais do Empreendimento riacho doce i, localizado na avenida 
Barão de igarapé Miri com avenida Tucunduba, Bairro Montese (Terra fir-
me), em Belém e convoca os beneficiários do empreendimento a se faze-
rem presentes no dia e horário estabelecido no cronograma abaixo:

data HorÁrio BLocos

22/06/2022 8h30m às 12h 03, 04, 05, 06, 07

a coHaB comunica, ainda, que a entrada e o atendimento ao público serão 
condicionados ao uso de máscara e apresentação do Certificado Nacional 
de Vacinação de covid – 19 ou carteira de imunização atualizada e docu-
mento oficial com foto.

Protocolo: 815918
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.

.

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 508 de 20 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 2022/636885.
r E S o l V E:
caNcElar a PorTaria Nº428 de 26/05/2022, publicada no doE nº34.985 
de 27/05/2022, que concedeu ½ (meia) diária aos servidores adEJard 
Gaia crUZ, identidade funcional nº 80845778/4, ocupante do cargo de 
Secretário adjunto, lotado na SEcad, a viajar ao município de Tomé-açú/
PA, no dia 30/05/2022, a fim de representar a SECTET na inauguração 
da Empresa olEoPlaN Pará, 1ª Usina de Biodiesel do Estado, localizada 
em Vila Nova; 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 o Secretário adjunto ao 
referido município.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 20 de junho de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 815686
Portaria Nº 512 de 20 de JUNHo de 2022
o SEcrETário adJUNTo dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdU-
caÇÃo SUPErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dE-
crETo publicado no doE nº 34.931 de 12/04/2022 e no uso das atri-
buições 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 2021/1443941;
r E S o l V E:
i – dESiGNar as servidoras MaÍra oliVEira Maia, identidade funcional 
nº 57198041/1, ocupante do cargo de Professora classe iii, lotada na Se-
cretaria de Educação-SEdUc e EliNE PoETa dE SoUZa aMadi, identidade 
funcional nº 5966034/1, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Pública 
– ciências Econômicas, lotada no Gabinete do Secretário, na qualidade de 
Fiscal Titular e Fiscal Suplente, respectivamente, para acompanhar e fisca-
lizar o convênio de cooperação Técnica e financeira nº 021/2021, celebra-
do entre a Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Supe-
rior, Profissional e Tecnológica – SECTET e o Instituto Federal de Educação 
ciência e Tecnologia do Pará - ifPa, cNPJ sob o nº 10.763.998/0001-30, 
com a fundação de amparo e desenvolvimento da Pesquisa – fadESP, 
como interveniente, que tem por objeto a atuação conjunta entre os par-
tícipes visando o apoio técnico e financeiro para a viabilização de iniciati-
vas voltadas a formação, qualificação e capacitação nas áreas de ciências 
sociais aplicadas, ciências humanas, ciências da saúde e ciências exatas e 
naturais, com oferta de 25 cursos técnicos de nível médio, na modalida-
de subsequente, bem como 100 cursos de formação inicial e continuada, 
ambos contando com a média de 50 alunos por turma, atendendo ao final 
cerca de 7.280 alunos, conforme anexo i – Plano de Trabalho.
ii – caberá aos servidores designados neste ato a obrigação de anotar em 
registro próprio todas as ocorrências e deficiências porventura existentes 
na execução do referido convênio devendo tomar providências para a re-
gularização das faltas ou defeitos observados.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 20 de junho de 2022.
adEJard Gaia crUZ
Secretário adjunto

Protocolo: 816137

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 510 de 20 de JUNHo de 2022
o SEcrETário adJUNTo dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdU-
caÇÃo SUPErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica, coM BaSE No dE-
crETo publicado no doE nº 34.931 de 12/04/2022 e no uso das atri-
buições 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 2020/838721;
r E S o l V E:
i – dESiGNar os servidores Márcia do Socorro MENdES dE oliVEira, 
identidade funcional nº 5155010/1, ocupante do cargo de agente de Por-
taria, e aNdrÉ caSTro cordEiro, identidade funcional nº 5892346/1, 
ocupante do cargo de auxiliar de Serviços operacionais, lotados na dire-

toria de administração e finanças – daf, na condição de fiscal titular e 
Suplente, respectivamente, a fim de acompanhar e fiscalizar a execução 
do contrato nº 12/2020 celebrado entre a Secretaria de Estado de ciên-
cia, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica – SECTET 
e EMPrESa BraSilEira dE corrEioS E TElÉGrafo – EcT, cNPJ/Mf nº 
34.028.316/0018-51, que tem por objeto a contratação de produtos e ser-
viços por meio de Pacote de Serviços dos corrEioS mediante adesão ao 
Termo de condições comerciais e anexos, quando contratados serviços es-
pecíficos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos ser-
viços dos corrEioS por meio dos canais de atendimento disponibilizados.
ii – caberá aos servidores designados neste ato a obrigação de anotar em 
registro próprio todas as ocorrências e deficiências porventura existentes 
com a execução do contrato supracitado, devendo tomar providências para 
a regularização das faltas ou defeitos observados.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 20 de junho de 2022.
adEJard Gaia crUZ
Secretário adjunto

Protocolo: 815861

.

.

errata
.

Fica retificado na publicação da PORTARIA Nº 505 de 15 de ju-
nho de 2022, publicada no doE nº 35.012 de 20/06/2022, protocolo nº 
815502;
No item ii, onde se lê:
...03 e ½ (três e meia) diárias;
Leia-se:
...02 e ½ (duas e meia) diárias;
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 20 de junho de 2022.

Protocolo: 815809

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 509 de 20 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 2022/739282;
r E S o l V E:
i – aUToriZar o bolsista JoSÉ JÚlio MarQUES BEZErra NETo, cPf 
nº 636.518.742-49, a viajar ao município de castanhal-Pa, do dia 20 a 
22/06/2022, para realizar acompanhamento, divulgação e preenchimento 
de vagas ofertadas pelo edital do 2ª semestre do programa nacional de 
acesso ao ensino técnico e emprego – ProNaTEc.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 02 e ½ (duas e 
meia) diárias ao bolsista 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 20 de junho de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 815802

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 511 de 20 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.
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora abaixo relacionada, 30 (trinta) dias de férias regu-
lamentares:

MatrÍcULa NoMe eXercÍcio PerÍodo de GoZo

5900563/1 WalQUiria carrEra BErNardo riBEiro 2021/2022 06/07/2022 a 04/08/2022

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 20 de junho de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 816002
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.

.

oUtras MatÉrias
.

ProGraMa de edUcaÇÃo sUPerior – ForMa ParÁ
coordeNaÇÃo de ProJetos

editaL 019/2022
resULtado FiNaL de credeNciaMeNto

N° ProFessor ProPoNeNte ies teMa area do coNHeciMeNto ModaLidade MUNicÍPio

1 adaGENor loBaTo riBEiro UfPa PlaNEJaMENTo E GESTÃo PÚBlica do dESENVolViMENTo MUNiciPal E 
rEGioNal ciENciaS SociaiS aPlicadaS PrESENcial SalVaTErra

2 adNElSoN araÚJo doS SaNToS UEPa PEdaGoGia da cUlTUra corPoral ciENciaS SociaiS aPlicadaS PrESENcial aBaETETUBa

3 adriaNa MaTHiS UfPa PolÍTicaS PÚBlicaS E faMÍliaS Na aMaZÔNia
PolÍTica PÚBlica
ciÊNciaS SociaiS

aGricUlTUra faMiliar
PrESENcial BElÉM

4 adriaNa PaiVa caMarGo SaraiVa UEPa ESPEcialiZaÇÃo EM PolÍTicaS PÚBlicaS Na árEa dE SaÚdE BáSica, colE-
TiVa E faMiliar ENfErMaGEM PrESENcial coNcEiÇÃo do araGUaia

5 alESSaNdro NoBrE GalVÃo UfPa aBaETETUBa alfaBETiZaÇÃo E lETraMENTo:
UMa aBordaGEM liNGUÍSTico-diScUrSiVa lETraS PrESENcial iGaraPÉ MiriM

6 alEXaNdrE ViNiciUS caMPoS daMaScENo UfPa EdUcaÇÃo fiNaNcEira Na forMaÇÃo dE ProfESSorES do ENSiNo
fUNdaMENTal

EdUcaÇÃo 
MaTEMáTica PrESENcial MoJU

7 alZEriNda BraGa UfPa aNáliSE E dEScriÇÃo dE lÍNGUa iNdÍGENa – faMÍlia TUPi-GUaraNi
liNGUÍSTica

lETraS
arTES

diSTaNcia BElÉM

8 aMÉlia Maria araÚJo MESQUiTa UfPa EdUcaÇÃo ESPEcial E SociEdadE iNclUSiVa EdUcaÇÃo ESPEcial PrESENcial afUá
9 aNa criSTiNa ViaNa caMPoS UNifESSPa SaÚdE da faMÍlia E coMUNidadE SaÚdE PrESENcial áGUa aZUl do NorTE

10 aNa TElMa MoNTEiro dE SoUSa UEPa docÊNcia E PráTicaS EdUcaTiVaS Na EdUcaÇÃo BáSica EdUcaÇÃo PrESENcial
Ead BElÉM

11 aNdErSoN fraNciSco GUiMarÃES Maia UfPa ENSiNo dE lÍNGUa E liTEraTUra No ENSiNo fUNdaMENTal
liNGUaGEM
liTEraTUra
EdUcaÇÃo

Ead SoUrE

12 aNdrÉ WalSH-MoNTEiro ifPa TUcUrUÍ ciÊNciaS BiolÓGicaS aPlicadaS À SaÚdE ciÊNciaS BiolÓGicaS E da SaÚdE PrESENcial NoVo rEParTiMENTo
13 aNdrÉa rEGiNa dE BriTTo coSTa loPES UNifESSPa ENSiNo, docÊNcia E EdUcaÇÃo. BáSica EdUcaÇÃo PrESENcial oUrilÂNdia

14 aNGEla f. a. cHaGaS UfPa dEScriÇÃo E aNáliSE dE lÍNGUa iNdÍGENa - faMÍlia KariB
liNGUiSTica

lETraS
arTES

PrESENcial BElÉM

15 aNTÔNia fErNaNda dE SoUZa NoGUEira UfPa aNáliSE E dEScriÇÃo dE lÍNGUaS iNdÍGENaS - faMÍlia JUrUNa
liNGUiSTica

lETraS
arTES

PrESENcial BElÉM

16 aNToNio Márcio áVila alMEida UfoPa PráTicaS PEdaGÓGicaS EM
liNGUaGEM, alfaBETiZaÇÃo E lETraMENTo

EdUcaÇÃo
lETraS diSTaNcia JUrUTi

17 aNToNio THiaGo MadEira BEirÃo Ufra TEcNoloGiaS diGiTaiS aPlicadaS ao ENSiNo dE ciÊNciaS NaTUraiS E 
MaTEMáTica

TEcNoloGiaS
ciENciaS NaTUraiS PrESENcial ToMÉ aÇU

18 aNToNio Valdir MoNTEiro dUarTE UfPa PEdaGoGiaS daS PráTicaS corPoraiS: liNGUaGEM, alfaBETiZaÇÃo E
lETraMENTo

EdUcaÇÃo
liNGUiSTica

lETraS
PrESENcial MÃE do rio

19 aQUilES VaScoNcEloS SiMÕES UfPa EXTENSÃo SocioaGroaMBiENTal, iNoVaÇÃo E dESENVolViMENTo local 
(TS - aGiS) MEio aMBiENTE E aGrária PrESENcial MaraPaNiM

20 arTHUr GoNÇalVES MacHado JÚNior UfPa alfaBETiZaÇÃo E lETraMENTo EM
ciÊNciaS E MaTEMáTica Para oS aNoS iNiciaiS

MaTEMáTica
EdUcaÇÃo PrESENcial SaNTo aNToNio do TaUa

21 arTUr ViNÍciUS fErrEira doS SaNToS UfPa aNaNiNdEUa GEoProcESSaMENTo E GESTÃo aMBiENTal GESTÃo MEio aMBiENTE PrESENcial oEiraS
22 BENEdiTo ElY ValENTE da crUZ UEPa ENSiNo dE GEoGrafia Na aMaZÔNia GEoGrafia PrESENcial SalVaTErra
23 BrUNo aNdradE da SilVa ifPa iNforMáTica EdUcaTiVa EdUcaÇÃo PrESENcial liMoEiro do aJUrU
24 carla iSaBEl PaUla da rocHa dE araUJo UfPa dESENVolViMENTo SUSTENTáVEl Na aMaZÔNia MaraJoara ciÊNciaS SociaiS aPlicadaS PrESENcial SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa

25 carloS alBErTo Gaia aSSUNÇÃo UNifESSPa EdUcaÇÃo EM ciÊNciaS E MaTEMáTica
EdUcaÇÃo

ciENciaS NaTUraiS
MaTEMáTica

PrESENcial XiNGUara

26 carloS JorGE NoGUEira dE caSTro UEPa GEoTEcNoloGiaS aPlicadaS À aNáliSE aMBiENTal E TErriTorial ciENciaS SociaiS aPlicadaS PrESENcial MaracaNÃ

27 cEcilia orEllaNa caSTro UNifESSPa TEcNoloGiaS diGiTaiS aPlicadaS ao ENSiNo dE ciÊNciaS E MaTEMáTica EdUcaÇÃo
MaTEMáTica PrESENcial SaNTaNa do araGUaia

28 cEli da coSTa SilVa BaHia UfPa docÊNcia Na EdUcaÇÃo iNfaNTil EdUcaÇÃo PrESENcial oUrÉM

29 cElSo fraNcÊS JUNior UfPa ENSiNo E aPrENdiZaGEM
dE lÍNGUa PorTUGUESa: UMa aBordaGEM iNTEracioNal,

liNGUiSTica
lETraS PrESENcial cUrraliNHo

30 ciNTHia NEVES UfPa
MaraJÓ ENSiNo-aPrENdiZaGEM dE lÍNGUaS da faMÍlia JÊ, liNGUiSTica PrESENcial BoM JESUS do TocaNTiNS

31 claUdio NaHUM alVES UfPa TEcNoloGiaS EdUcacioNaiS Na forMaÇÃo E
PráTica docENTE Para ENSiNo BáSico MUlTidiSciPliNar PrESENcial BElÉM

32 criSTiaNE dE MESQUiTa alVES UfPa PráTicaS PEdaGÓGicaS dE liNGUaGENS Na PErSPEcTiVa da BaSE NacioNal 
coMUM cUrricUlar (BNcc) EdUcaÇÃo PrESENcial PlacaS

33 criSTiaNE JoHaNN EVaNGEliSTa UNifESSPa EdUcaÇÃo MaTEMáTica
EdUcaÇÃo

ciÊNciaS NaTUraiS
MaTEMáTica

PrESENcial PaU d’arco

34 criSTiNa doNZa cacEla UfPa HiSTÓria daS faMÍliaS, MUlHErES E iNfÂNciaS EM UMa PErSPEcTiVa dE 
GÊNEro E ÉTNico-racial

HiSTÓria
ciENciaS HUMaNaS PrESENcial BElÉM

35 daiaNE dE oliVEira GriESEr UNifESSPa ProdUÇÃo E NUTriÇÃo dE NÃo rUMiNaNTES ZooTEcNia PrESENcial XiNGUara
36 dalcioNE liMa MariNHo ifPa EdUcaÇÃo do caMPo, aGricUlTUra faMiliar E cUrrÍcUlo MUlTidiSciPliNar PrESENcial iTUPiraNGa

37 dalMi GaMa doS SaNToS UfPa
caMETá

NoVaS TEcNoloGiaS dE iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo No ENSiNo dE 
MaTEMáTica E fÍSica

TEcNoloGiaS
ciENciaS NaTUraiS PrESENcial BaiÃo

38 daNiEl alVarEZ PirES UfPa TrEiNaMENTo ESPorTiVo EdUcaÇÃo fiSica PrESENcial doM EliSEU
39 daNiEl araUJo SoMBarES UfPa GESTÃo aMBiENTal E ordENaMENTo TErriTorial Na aMaZÔNia iNTErdiSciPliNar SEMiPrESENcial BElÉM

40 daNiElE ESTEVES PErEira SMiTH UfPa
caMETá

BNcc E METodoloGiaS Para o ENSiNo dE
MaTEMáTica EdUcaÇÃo MaTEMáTica PrESENcial liMoEiro do aJUrU

41 dário liSBoa fErNaNdES NETo Ufra ZooTEcNia dE PrEciSÃo E SEUS iMPacToS Na  ciÊNcia aNiMal ZooTEcNia PrESENcial iGaraPÉ aÇU

42 dÉBora alfaia da cUNHa UfPa
caSTaNHal EdUcaÇÃo ESPEcial E iNclUSiVa EdUcaÇÃo ESPEcial PrESENcial cUrUÇa

43 dENiValdo PaNToJa da SilVa UfPa
caMETá

BNcc iNTEGrada ÀS TEcNoloGiaS diGiTaiS
aPlicadaS No ENSiNo dE MaTEMáTica

EdUcaÇÃo
TEcNoloGiaS
MaTEMáTica

ciENciaS NaTUraiS

PrESENcial oEiraS

44 diaNa diaS da lUZ ifPa
ParaUaPEBaS ENSiNo dE ciÊNciaS da NaTUrEZa E MaTEMáTica MaTEMáTica

ciÊNciaS NaTUraiS PrESENcial ParaUaPEBaS

45 diEGo cardoSo ESTUMaNo UfPa TEcNoloGiaS diGiTaiS E iNoVaÇÃo No ENSiNo dE ciÊNciaS E MaTEMáTicaS BioTEcNoloGia PrESENcial BElÉM



138  diário oficial Nº 35.014 Terça-feira, 21 DE JUNHO DE 2022

46 diEGo MariNHo dE GoiS UfoPa ENSiNo,
docENcia E a EdUcaÇÃo BáSica EdUcaÇÃo PrESENcial iTaiTUBa

47 dUrBENS MarTiNS NaSciMENTo UfPa
TEcNoloGiaS aPlicadaS À rEGUlariZaÇÃo fUNdiária E PrEVENÇÃo 

dE coNfliToS SocioaMBiENTaiS, HaBiTacioNaiS E SaNiTárioS: rEdE 
aMaZÔNia

ciENciaS SociaiS aPlicadaS PrESENcial BElÉM

48 EdUardo liMa doS SaNToS GoMES UfPa
SUSTENTaBilidadE

iNSTiTUcioNal Para o dESENVolViMENTo
rEGioNal do MaraJÓ

TUriSMo
GaSTroNoMia

GESTÃo
PrESENcial oEiraS

49 EiiZa SoUZa da SilVa UEPa MaTEMáTica Na PráTica À lUZ da BNcc MaTEMáTica
EdUcaÇÃo PrESENcial BElÉM

50 EldEENaldo f. da SilVa ifPa
caSTaNHal EdUcaÇÃo do caMPo  E dESENVolViMENTo SUSTENTáVEl Na aMaZÔNia EdUcaÇÃo No caMPo PrESENcial iriTUia

51 EliaS diNiZ SacraMENTo UfPa ENSiNo dE HiSTÓria Na aMaZÔNia HiSTÓria
ciENciaS HUMaNaS PrESENcial BaiÃo

52 EliETE SolaNo UEPa lÍNGUa PorTUGUESa: lETraMENTo, ENSiNo E GraMáTica lETraS
EdUcaÇÃo PrESENcial BENEVidES

53 ElSoN dE MENEZES PErEira UfPa
MaraJÓ PráTicaS PEdaGÓGicaS EM liNGUaGEM, alfaBETiZaÇÃo E lETraMENTo EdUcaÇÃo PrESENcial BrEVES

54 EMaNUEl dE JESUS SoarES dE SoUSa UEPa aTENÇÃo PriMária a SaUdE SaÚdE PrESENcial BraGaNÇa

55 Érico SilVa alVES MUNiZ UfPa
BraGaNÇa PaTriMÔNio HiSTÓrico-NaTUral Na aMaZÔNia HiSTÓria

ciENciaS HUMaNaS PrESENcial TracUaTEUa

56 fáBio cEZar GoNÇalVES dE SoUZa ifPa
TUcUrUi ENSiNo dE MaTEMáTica E ciÊNciaS da NaTUrEZa MaTEMaTica

ciENciaS NaTUraiS PrESENcial BrEU BraNco

57 fáBio JoSÉ da coSTa alVES UEPa TEcNoloGiaS diGiTaiS aPlicadaS ao ENSiNo dE ciÊNciaS E MaTEMáTica MaTEMáTica

PrESENcial
SEMiPrESEN-

cial
Ead

ParaUaPEBaS

58 faBricio Nilo liMa da SilVa ifPa
ViGia aGroEXTraTiViSMo PESQUEiro E dESENVolViMENTo rUral MUlTidiSciPliNar PrESENcial SÃo caETaNo dE odiVElaS

59 fErNaNda BiaNcalaNa UfPa
MaraJÓ GESTÃo EScolar: ÊNfaSE EM SEcrETariado EdUcaÇÃo

GESTÃo PrESENcial SoUrE

60 fErNaNda JacQUEliNE TEiXEira cardoSo UEPa ENfErMaGEM Na aTENÇÃo À SaÚdE MaTErNo-iNfaNTil SaÚdE PrESENcial rUroPoliS
61 fErNaNdo BarBoSa TaVarES Ufra ProdUÇÃo E NUTriÇÃo dE NÃo rUMiNaNTES ZooTEcNia PrESENcial ParaGoMiNaS

62 fláVia MarTiNS dE SoUZa Ufra
ParaUaPEBaS ESTraTÉGiaS dE iNTENSificaÇÃo dE BoViNoS dE corTE Na aMaZÔNia MEdiciNa VETEriNária

ZooTEcNia PrESENcial ParaUaPEBaS

63 fraNciaNE dE PaUla fErNaNdES UEPa PolÍTicaS PÚBlicaS E iNTErVENÇÃo EM
ViolÊNcia doMÉSTica, ciENciaS SociaiS aPlicadaS PrESENcial SaNTarEM

64 fraNciNEY carValHo PoNTE UfPa GEoTEcNoloGiaS aPlicadaS ao ordENaMENTo TErriTorial E GErENcia-
MENTo aMBiENTal

GEoGrafia
MEio aMBiENTE PrESENcial BElÉM

65 fraNciSco iGo lEiTE SoarES UfoPa GESTÃo PÚBlica E dESENVolViMENTo rEGioNal ciÊNciaS SociaiS aPlicadaS PrESENcial alENQUEr
66 fraNciSco PErEira dE oliVEira UfPa GESTÃo EScolar: ÊNfaSE EM SEcrETaria EdUcaÇÃo PrESENcial ViSEU

67 frEd JUNior coSTa alfaia UfPa GESTÃo doS ProGraMaS NacioNaiS dE aliMENTaÇÃo Para o dESENVolVi-
MENTo local ciENciaS HUMaNaS PrESENcial MocaJUBa

68 GENYlToN odiloN rÊGo da rocHa UfPa docENcia da EdUcaÇÃo BáSica EdUcaÇÃo PrESENcial GUrUPá

69 GESSiaNE PicaNÇo UfPa lÍNGUa MUNdUrUKÚ liNGUiSTica
lETraS PrESENcial JacarEacaNGa

70 GilMar WaNZEllEr SiQUEira UfPa GESTÃo aMBiENTal E TEcNoloGiaS EM
ciÊNciaS E MEio aMBiENTE. EdUcaÇÃo E MEio aMBiENTE

PrESENcial
SEMi PrESEN-

cial
SaNTa iZaBEl

71 GioVaNE da SilVa MoTa UfPa docÊNcia E a EdUcaÇÃo BáSica EdUcaÇÃo PrESENcial cacHoEira do Piriá
72 GraciENE coNcEiÇÃo doS SaNToS UfoPa ProdUÇÃo E NUTriÇÃo dE NÃo rUMiNaNTES ZooTEcNia PrESENcial SaNTarEM

73 Haroldo fErrEira dE araUJo ifPa
BrEVES aGroEXTraTiViSMo SUSTENTáVEl E dESENVolViMENTo rUral MUlTidiSciPliNar PrESENcial PorTEl

74 HErcio da SilVa fErrEira UfPa ENSiNo dE ciÊNciaS E MaTEMáTica Para o ENSiNo fUNdaMENTal MaTEMáTica
EdUcaÇÃo PrESENcial BElÉM

75 HUdSoN afoNSo BaTiSTa da SilVa ifPa
MaraBá

docÊNcia Para EdUcaÇÃo
ProfiSSioNal, ciENTÍfica E TEcNolÓGica ciENciaS SociaiS aPlicadaS PrESENcial NoVa iPiXUNa

76 iSaac MaTiaS UfPa GESTÃo PÚBlica E MÉTricaS dE dESEMPENHo coM ENfaSE Na iNTEliGÊNcia 
arTificial MUlTidiSciPliNar PrESENcial ViSEU

77 iVÂNia doS SaNToS NEVES UfPa dirEiToS HUMaNoS E diVErSidadE ÉTNico-racial NaS EScolaS ciENciaS SociaiS aPlicadaS PrESENcial BElÉM
78 JacKSoN coSTa PiNHEiro UfPa PráTicaS PEdaGÓGicaS Para o ENSiNo dE ciÊNciaS iNTErdiSciPliNar PrESENcial ToME aÇU
79 JacQUEliNE TaTiaNE da SilVa GUiMarÃES UfPa dirEiToS HUMaNoS E rElaÇÕES ÉTNico-raciaiS NaS EScolaS dirEiToS HUMaNoS PrESENcial BrEVES

80 JailMa do Socorro UcHÔa BUlHÕES 
caMPoS UfPa

PráTicaS PEdaGÓGicaS EM
liNGUaGEM, alfaBETiZaÇÃo E

lETraMENTo

EdUcaÇÃo
lETraS PrESENcial caPaNEMa

81 JaiME da coSTa PaNToJa
UfPa

BraGaNÇa
 

ENSiNo, docÊNcia E a EdUcaÇÃo BáSica EdUcaÇÃo PrESENcial NoVa ESPEraNÇa do Piriá

82 JaNdErSoN MarTiNS doS SaNToS UfPa PráTicaS PEdaGÓGicaS EM liNGUaGEM, alfaBETiZaÇÃo E lETraMENToS EM 
lÍNGUa MaTErNa E ESTraNGEira E SUaS TEcNoloGiaS

liNGUiSTica
lETraS PrESENcial JacUNdá

83 JaX Nildo araGÃo PiNTo UNifESSPa GESTÃo da iNforMaÇÃo E
coMUNicaÇÃo Na aTENÇÃo PriMária EM SaÚdE

coMUNicaÇÃo
SaÚdE

MUlTidiSciPliNar
PrESENcial BoM JESUS do TocaNTiNS

84 JErÔNiMo laMEira SilVa UfPa TEcNoloGiaS
diGiTaiS aPlicadaS ao ENSiNo dE ciÊNciaS E MaTEMáTica

MaTEMáTica
ciENciaS NaTUraiS PrESENcial Sao doMiNGoS do caPiM

85 JoÃo fErNaNdES da SilVa  JÚNior Ufra GEoTEcNoloGiaS aPlicadaS ao PlaNEJaMENTo E GESTÃo aMBiENTal E 
TErriTorial MUlTidiSciPliNar PrESENcial caPaNEMa

86 JoÃo SiMÃo dE MElo NETo UfPa PolÍTicaS PÚBlicaS EM SaÚdE colETiVa ciENciaS SociaiS aPlicadaS PrESENcial BElÉM
87 JofrE JacoB da SilVa frEiTaS UEPa METodoloGiaS aTiVaS dE aPrENdiZaGEM EdUcaÇÃo PrESENcial MariTUBa

88 JorGE doMiNGUES loPES UfPa ENSiNo E aPrENdiZaGEM dE lÍNGUa PorTUGUESa: aBordaGEM iNTEracio-
Nal oriENTada PEla BNcc lETraS PrESENcial MocaJUBa

89 JoSÉ GUilHErME doS SaNToS fErNaNdES UfPa GEoProcESSaMENTo E GESTÃo EcoTErriTorial MUlTidiSciPliNar PrESENcial SÃo caETaNo dE odiVElaS

90 JoSÉ Maia BEZErra NETo UfPa HiSTÓria, MEMÓria E SociEdadE Na aMaZÔNia HiSTÓria
ciENciaS HUMaNaS PrESENcial BElÉM

91 JoSiNETE PErEira liMa UEPa docÊNcia No ENSiNo BáSico E ciÊNciaS SociaiS: forMaÇÃo dE ProfES-
SorES

ciENciaS SociaiS
EdUcaÇÃo PrESENcial oEiraS

92 JUarEZ dE SoUZa UEPa SaÚdE da faMÍlia SaÚdE PrESENcial MoJUÍ doS caMPoS

93 Karla criSTiNa fUrTado NiNa ifPa
aBaETETUBa

TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo
aPlicada À EdUcaÇÃo

TEcNoloGia
EdUcaÇÃo PrESENcial iGaraPÉ Miri

94 laNa claUdia MacEdo da SilVa UEPa PESQUiSa EdUcacioNal: aBordaGENS E MÉTodoS ciENciaS SociaiS PrESENcial MoSQUEiro

95 lEaNdro PaSSariNHo UfPa PolÍTicaS PÚBlicaS dE SaÚdE MENTal colETiVa E aTENÇÃo PSicoSSocial 
Na aTENÇÃo BáSica ciENciaS SociaiS aPlicadaS PrESENcial caNaa doS caraJaS
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96 lEila SaraiVa MoTa UfPa PráTicaS PEdaGÓGicaS EM liNGUaGEM,
alfaBETiZaÇÃo E lETraMENTo Para PESSoaS SUrdaS

liNGUiSTica
EdUcaÇÃo ESPEcial PrESENcial SaliNÓPoliS

97 liliaN criSTiNa BaraTa PErEira NaS-
ciMENTo UfPa alfaBETiZaÇÃo E lETraMENTo NaS PráTicaS EScolarES EdUcaÇÃo

lETraS PrESENcial SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa

98 lÍVia dE aGUiar ValENTiM UEPa ENfErMaGEM coM ÊNfaSE EM UTi SaÚdE PrESENcial SaNTarEM

99 lUcaS cElESTiNo aZEVEdo PErEira ifPa
alTaMira

ENSiNo, docÊNcia E
a EdUcaÇÃo BáSica EdUcaÇÃo PrESENcial UrUará

100 lUciaNa loBaTo SilVa ifPa ENGENHaria dE SEGUraNÇa do TraBalHo. ENGENHariaS
SEGUraNÇa do TraBalHo PrESENcial BElÉM

101 lUiS aNToNio BraGa ViEira JUNior ifPa
TUcUrUi liNGUaGEM, cUlTUra E EdUcaÇÃo Na aMaZÔNia liNGUiSTica

EdUcaÇÃo PrESENcial GoiaNÉSia do Pará

102 lUiS HElENo MoNToril dEl caSTilo UfPa ENSiNo E aPrENdiZaGEM dE lÍNGUa PorTUGUESa: UMa aBordaGEM iNTE-
racioNal

liNGUiSTica
lETraS PrESENcial MaraPaNiM

103 lUiSa caricio MarTiNS UfPa EdUcaÇÃo Na SaÚdE SaÚdE PrESENcial BraGaNÇa

104 lUiZ carloS SoUZa BEZErra UfPa
alTaMira PráTicaS PEdaGÓGicaS EM liNGUaGEM, alfaBETiZaÇÃo E lETraMENTo EdUcaÇÃo PrESENcial MEdicilaNdia

105 MarcElo aUGUSTo MacHado VaScoN-
cEloS

UfPa
aNaNiNdEUa

GEoProcESSaMENTo aPlicado À aGroEcoloGia E ao USo
doS rEcUrSoS NaTUraiS (GEoaGroEcoloGia) GEociENciaS PrESENcial oUTEiro -

EScola BoSQUE
106 MarcElo liMa PiNTo UNifESSPa GEoloGia E MiNEraÇÃo Na aMaZÔNia oriENTal GEociENciaS PrESENcial ParaUaPEBaS
107 MarcElo SPiTZNEr Ufra liNGUaGEM, cUlTUra E forMaÇÃo docENTE ciÊNciaS SociaiS aPlicadaS PrESENcial coNcordia do Pará

108 MarciENi aTaÍdE dE
aNdradE UfPa fiToTEraPia clÍNica E iNTEGralidadE Na aTENÇÃo À SaÚdE SaÚdE PrESENcial BElÉM

109 MarcoS cÉSar da rocHa SErUffo UfPa GESTÃo dE iNTEliGÊNcia arTificial aPlicadoS À cidadES iNTEliGENTES E 
SUSTENTáVEiS GEoGrafia PrESENcial caSTaNHal

110 MarcoS GUilHErME MoUra SilVa UfPa
docÊNcia Na

EdUcaÇÃo BáSica Para o ENSiNo dE
ciÊNciaS E MaTEMáTicaS Na aMaZÔNia

ciENciaS NaTUraiS
MaTEMáTica
EdUcaÇÃo

PrESENcial PoNTa dE PEdraS

111 MarGarETE carrÉra BiTTENcoUrT UEPa ENfErMaGEM coM ENfaSE EM UTi SaÚdE SEMiPrESEN-
cial BraGaNÇa

112 Maria aUGUSTa raPoSo dE BarroS BriTo UfPa
BraGaNÇa MaTEMáTica PráTica À lUZ da BNcc

EdUcaÇÃo
MaTEMáTica

 
PrESENcial BraGaNÇa

113 Maria criSTiNa MacEdo alENcar UNifESSPa docÊNcia E GESTÃo EM EdUcaÇÃo EScolar
iNTErcUlTUral iNdÍGENa

EdUcaÇÃo
ETNoloGia iNdiGENa PrESENcial iTUPiraNGa

114 Maria da coNcEiÇÃo aZEVÊdo UfPa PráTicaS PEdaGÓGicaS EM liNGUaGEM, alfaBETiZaÇÃo
E lETraMENTo

liNGUiSTica
lETraS PrESENcial BraGaNÇa

115 Maria da coNcEiÇÃo doS SaNToS coSTa UfPa METodoloGia do ENSiNo daS PráTicaS corPoraiS Para a docÊNcia Na 
EdUcaÇÃo BáSica Na aMaZÔNia

EdUcaÇÃo
SaÚdE PrESENcial BElÉM

116 Maria liTa PadiNHa corrÊa roMaNo UfoPa MEio aMBiENTE E aÇÕES aNTrÓPicaS No ESTUário aMaZÔNico: a cadEia 
ProdUTiVa da MaNdioca. MUlTidiSciPliNar PrESENcial SaNTarEM

117 Maria lUdETaNa araÚJo UfPa ENSiNo dE ciÊNciaS, MaTEMáTica E TEcNoloGiaS Para oS aNoS iNiciaiS ciENciaS da EdUcaÇÃo PrESENcial BaGrE

118 Maria NaTaliNa MENdES frEiTaS UfPa
BElÉM ENSiNo, docÊNcia E a EdUcaÇÃo BáSica, EdUcaÇÃo PrESENcial aUGUSTo corrEa

119 MaridalVa raMoS lEiTE UEPa ENfErMaGEM coM ÊNfaSE EM UTi SaÚdE SEMi
PrESENcial TUcUrUi

120 MariElSoN rodriGUES GUiMaraES UfPa ENSiNo, docÊNcia E a EdUcaÇÃo BáSica MUlTidiSciPliNar PrESENcial PorTEl
121 MarilENE MarQUES UEPa EdUcaÇÃo ESPEcial coM ÊNfaSE Na EdUcaÇÃo iNclUSiVa EdUcaÇÃo ESPEcial PrESENcial BElÉM

122 MEiBia MarTiNS SENa UEPa aTUaÇÃo iNTErProfiSSioNal NaS EQUiPES dE aTENÇÃo PriMária EM SaÚdE TEraPia ocUPacioNal
SaÚdE PrESENcial SalVaTErra

123 MicHEllE PErEira ifPa
BElÉM SaÚdE PÚBlica SaÚdE PrESENcial cUrraliNHo

124 MiÉrcio cardoSo dE alcÂNTara NETo UfPa GEoTEcNoloGiaS aPlicadaS ao PlaNEJaMENTo E GESTÃo aMBiENTal E
TErriTorial ciENciaS SociaiS aPlicadaS HiBrido ToMÉ aÇU

125 MirlEidE cHaar BaHia UfPa PlaNEJaMENTo E GESTÃo PÚBlica do TUriSMo, PaTriMÔNio, laZEr E MEio 
aMBiENTE ciENciaS SociaiS aPlicadaS PrESENcial rEdENÇÃo

126 NaTácia da SilVa E SilVa UEPa
caMETá TEcNoloGia dE aliMENToS TEcNoloGia PrESENcial caMETá

127 NEidE fErNaNdES SoUSa UfPa
BElÉM EdUcaÇÃo ESPEcial E iNclUSÃo SocioaMBiENTal ciENciaS SociaiS aPlicadaS PrESENcial caPiTÃo PoÇo

128 NElaNE do Socorro MarQUES da SilVa UfPa ENSiNo dE ciÊNciaS EdUcaÇÃo PrESENcial BraGaNÇa

129 NEllYaNa BorGES doS SaNToS ifPa EdUcaÇÃo aMBiENTal E rESPoNSaBilidadE Social
MEio aMBiENTE

GESTÃo
rESPoNSaBilidadE Social

PrESENcial ParaUaPEBaS

130 NEUMa TEiXEira doS SaNToS Ufra
caPaNEMa EdUcaÇÃo fiNaNcEira, EMPrEENdEdoriSMo E SUSTENTaBilidadE MUlTidiSciPliNar PrESENcial PoNTa dE PEdraS

131 NEUZiVaN liMa áVila UfoPa docÊNcia Na EdUcaÇÃo BáSica EdUcaÇÃo PrESENcial ÓBidoS

132 PEdro cHaVES BaÍa JÚNior ifPa
aBaETETUBa

EdUcaÇÃo dE JoVENS E adUlToS: SaBErES riBEiriNHoS E PráTicaS 
PEdaGÓGicaS EdUcaÇÃo PrESENcial iGaraPE Miri

133 PEdro cHriSTiaN aYala caSTillo UNifESSPa ENGENHaria MEcÂNica E SEGUraNÇa
do TraBalHo

ENGENHariaS
SEGUraNÇa do TraBalHo PrESENcial caNaa doS caraJáS

134 PEdro daNiEl dE oliVEira Ufra
caPaNEMa

MEio aMBiENTE E
aÇÕES aNTrÓPicaS No ESTUário

aMaZÔNico,:a cadEia ProdUTiVa do
aÇaÍ

ciENciaS SociaiS aPlicadaS PrESENcial PriMaVEra

135 PETrÔNio ViEira JÚNior UfPa ENGENHaria clÍNica SaÚdE SEMiPrESEN-
cial aBaETETUBa

136 PoliaNa fErrEira da coSTa UNifESSPa GESTÃo aMBiENTal ciÊNciaS SociaiS aPlicadaS PrESENcial aBEl fiGUEirEdo
137 PriScYla criSTiNNY SaNTiaGo da lUZ UEPa METodoloGia aTiVa Para E ENSiNo dE ciÊNciaS Na aMaZÔNia, MUlTidiSciPliNar PrESENcial SaNTa BarBara

138 rafaEl MaGalHÃES UfoPa SaNEaMENTo, TEcNoloGia HÍdrica E GESTÃo aMBiENTal Na MiNEraÇÃo

TEcNoloGia
ENGENHaria aMBiENTal

GESTÃo
GEoloGia

PrESENcial JUrUTi

139 rafaEl SilVa GUEdES UNifESSPa BoViNocUlTUra: ProdUÇÃo E NUTriÇÃo dE rUMiNaNTES ZooTEcNia PrESENcial rEdENÇÃo
140 rafaEla TEiXEira NUNES cESUPa dirEiToS HUMaNoS E rElaÇÕES ÉTNicaS-raciaiS NaS EScolaS dirEiTo PrESENcial BElÉM

141 rafaElla caPEla lEÃo UfPa ENSiNo E aPrENdiZaGEM da lÍNGUa PorTUGUESa: UMa aBordaGEM 
iNTEracioNal

liNGUiSTica
lETraS PrESENcial alTaMira

142 raPHaEl da coSTa SilVa UfoPa

docÊNcia EM EdUcaÇÃo EScolar
iNdiGENa: didaTiZaÇÃo E ElaBoraÇÃo
dE MaTEriaiS didáTicoS Para PoVoS

iNdÍGENaS

ciÊNciaS SociaiS aPlicadaS PrESENcial JUrUTi

143 rEGiNa cElia fErNaNdES crUZ UfPa ENSiNo E aPrENdiZaGEM dE lÍNGUa PorTUGUESa: UMa aBordaGEM iNTE-
racioNal lETraS PrESENcial caMETá
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144 roBErTa ModESTo BraGa. UfPa TEcNoloGiaS diGiTaiS aPlicadaS ao ENSiNo da MaTEMáTica ciÊNciaS HUMaNaS
EdUcaÇÃo PrESENcial caSTaNHal

145 roBSoN doS SaNToS fErrEira UfPa
MaraJÓ MaTEMáTica Na PráTica À lUZ da BNcc MaTEMáTica PrESENcial PorTEl

146 rodolPHo clarET BENTo ifPa
SaNTarEM EdUcaÇÃo iNTErcUlTUral iNdÍGENa aNTroPoloGia PrESENcial SaNTarEM

147 roGÉrio rEGo MiraNda UNifESSPa aNáliSE E ProdUÇÃo dE MaTEriaiS didáTicoS Para o ENSiNo dE ESTUdoS 
aMaZÔNicoS GEoGrafia/ciENciaS HUMaNaS PrESENcial SÃo GEraldo do araGUaia

148 roGErio rUaS MacHado UNifESSPa GESTÃo
ESTraTÉGica No SETor PÚBlico ciNENciaS SociaiS aPlicadaS PrESENcial roNdoN do Pará

149 roSaNa Maria do NaSciMENTo lUZ Ufra ENSiNo dE ciÊNciaS NaTUraiS E MaTEMáTica ciENciaS NaTUraiS
MaTEMáTica PrESENcial ParaUaPEBaS

150 roSaNa TEiXEira dE JESUS ifPa aGroEcoloGia. aGroNoMia PrESENcial MocaJUBa

151 roSE caldaS dE SoUZa MEira UfoPa SaNEaMENTo TEcNoloGia HÍdrica E GESTÃo aMBiENTal

TEcNoloGia
ENGENHaria aMBiENTal

GESTÃo
GEoloGia

diSTaNcia SaNTarÉM

152 roSiNEidE dE BElÉM loUriNHo doS 
SaNToS ifPa SaBErES liNGUaGENS E PráTicaS EdUcacioNaiS ciÊNciaS SociaiS aPlicadaS PrESENcial cacHoEira do arari

153 rUTH alMEida Ufra EXTENSÃo rUral E SUSTENTaBilidadE EM UNidadES dE coNSErVaÇÃo ciÊNciaS SociaiS aPlicadaS PrESENcial MaGalHÃES BaraTa

154 SalMa SaráTY Ufra
caPaNEMa GESTÃo aMBiENTal ciENciaS SociaiS aPlicadaS PrESENcial SÃo JoÃo dE PiraBaS

155 SElMa loPES GoUlarT Ufra
ParaUaPEBaS GESTÃo E dESENVolViMENTo doS rEcUrSoS NaTUraiS da aMaZÔNia ciENciaS SociaiS aPlicadaS PrESENcial ParaUaPEBaS

156 SHEila MaYSa da cUNHa Gordo UNifESSPa ENSiNo dE ciÊNciaS NaTUraiS: TEcNoloGiaS Para PráTicaS PEdaGÓGicaS TEcNoloGiaS
ciENciaS NaTUraiS PrESENcial TailÂNdia

157 SHEYla Mara SilVa dE oliVEira UEPa PolÍTicaS PÚBlicaS Na arEa dE SaÚdE BáSica SaÚdE PrESENcial SaNTarEM

158 SidNEY da SilVa facUNdES UfPa docÊNcia EM EdUcaÇÃo EScolar iNdÍGENa: didaTiZaÇÃo
E ElaBoraÇÃo dE MaTEriaiS didáTicoS Para PoVoS iNdÍGENaS

liNGUiSTica
lETraS PrESENcial oriXiMiNá

159 Sil fraNcilEY doS SaNToS QUarESMa UfPa GESTÃo da QUalidadE E TraTaMENTo dE rESÍdUoS ENGENHariaS E arEaS afiNS PrESENcial SaNTa iZaBEl

160 SilVia SUEli SaNToS da SilVa ifPa liNGUaGENS E arTES Na forMaÇÃo docENTE
liNGUiSTica

lETraS
arTES

PrESENcial MoJU

161 STEfaNo JUliaNo TaVarES dE aNdradE UfPa
caSTaNHal

ProdUÇÃo E NUTriÇÃo dE rUMiNaNTES coM
ÊNfaSE EM PEcUária dE corTE

MEdiciNa VETEriNária
ciÊNciaS aGráriaS PrESENcial BElÉM

162 SUliVaN fErrEira dE SoUZa UfPa
alTaMira

PráTicaS PEdaGÓGicaS Na
EdUcaÇÃo do caMPo EdUcaÇÃo No caMPo PrESENcial alTaMira

163 TaiNaN aMoriM SaNTaNa Ufra ENSiNo, docÊNcia E EdUcaÇÃo BáSica EdUcaÇÃo PrESENcial QUaTiPUrU
164 TaTiaNE coSTa QUarESMa UEPa ESPEcialiZaÇÃo EM TUriSMo, MEio aMBiENTE E SaÚdE PÚBlica ciENciaS SociaiS aPlicadaS PrESENcial MoNTE alEGrE.
165 THiaGo alVES fEio cESUPa dirEiTo adMiNiSTraTiVo dirEiTo PrESENcial BElÉM

166 THiaGo BroNi dE MESQUiTa UfPa
aNaNiNdEUa

ENSiNo, docÊNcia E a
EdUcaÇÃo BáSica, EdUcaÇÃo PrESENcial aNaNiNdEUa

167 VaNdErlÚcia da SilVa PoNTE UfPa
BraGaNÇa EdUcaÇÃo EScolar iNdÍGENa aNTroPoloGia

EdUcaÇÃo PrESENcial SaNTa Maria

168 VaNilda dE MaGalHÃES MarTiNS ifPa
ViGia iNoVaÇÕES cUrricUlarES Na EdUcaÇÃo do caMPo EdUcaÇÃo No caMPo PrESENcial ViGia

169 VilMa aParEcida dE PiNHo UfPa
alTaMira dirEiToS HUMaNoSE rElaÇÕES ÉTNico-raciaiS NaS EScolaS EdUcaÇÃo PrESENcial aNaPU

170 ViViaN diEllY da SilVa fariaS UfPa SUSTENTaBilidadE E TEcNoloGia Na cadEia ProdUTiVa do cacaU aGroNoMia
 PrESENcial alTaMira

171 ViViaNE alMEida doS SaNToS UfPa
ENGENHaria

TUrÍSTica Para o dESENVolViMENTo SUSTENTáVEl rEGioNal do
ENTorNo da UHE TUcUrUi

ciÊNciaS SociaiS aPlicadaS PrESENcial BrEU BraNco

172 WaldEMar doS SaNToS cardoSo JUNior UfPa ENSiNo dE lÍNGUa PorTUGUESa coMo SEGUNda lÍNGUa Para PESSoaS 
SUrdaS

liNGUiSTica
EdUcaÇÃo ESPEcial PrESENcial BElÉM

173 WalJUcY fUrTado cardoSo Ufra fiNaNÇaS, orÇaMENTo E coNTaBilidadE
PÚBlica coNTaBEiS PrESENcial BarcarENa

174 YVENS ElY MarTiNS cordEiro UfPa MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE ciÊNciaS SociaiS aPlicadaS PrESENcial aBaETETUBa

175 Zaira ValESKa daNTaS da foNSEca UEPa EdUcaÇÃo fÍSica EScolar EdUcaÇÃo fiSica
ESPorTE PrESENcial BElÉM

176 ZaNETE a. GUSMÃo UEPa ENSiNo, docÊNcia E EdUcaÇÃo BáSica EdUcaÇÃo PrESENcial ViGia

dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica.
Belém-Pa, 20 de junho de 2022.

Protocolo: 816101

editaL 019/2022
HoMoLoGaÇÃo do resULtado FiNaL
a Secretaria de Estado de ciência, Tecnologia e Educação Superior, Pro-
fissional e Tecnológica – SECTET comunica que foram credenciados no 
Edital 019/2022, 176 Proponentes, somando um total de 333 Propostas 
de Turmas de cursos de Pós-graduação lato Sensu (Especialização), pelo 
Programa forma Pará, tivemos 96 Proponentes ofertando proposta para 01 
município, e 80 Proponentes ofertando propostas para até 04 munícipios. 
O Edital definia R$ R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) para financiar 
as Especializações, o que daria para financiar 53 turmas, levando em con-
sideração, que, pelo Edital, o recurso para cada uma é de r$ 130.000,00 
(cento e trinta mil reais).  considerando que o número de propostas com 
projetos específicos foi de 176, a SECTET irá atender 123 turmas a mais do 
que definido no Edital. A SECTET irá oferecer, neste momento, uma turma 
para cada Proponente, assim, todos os credenciados serão contemplados. 
a coMiSSÃo ESPEcial dE crEdENciaMENTo aValiadora selecionou o 
município que receberá o curso de Pós-graduação proposto levando em 
consideração o atendimento do maior número de municípios possíveis, que 
foi de 103 municípios, abrangendo diferentes regiões de integração do Es-
tado, em consonância com suas necessidades e vocações econômicas. a 
homologação do resultado final do credenciamento pode ser acessada no 
site www.sectet.pa.gov.br.
EdilZa JoaNa oliVEira foNTES
PrESidENTE da coMiSSÃo ESPEcial dE crEdENciaMENTo aValiadora

Protocolo: 816098

.

.

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

errata
.

errata
EXTraTo do 1º Termo aditivo ao contrato nº 005/2021
Publicado no doE n° 35.012 de 20/06/2022.
onde se lê: Nome: PaUlo NaZarENo cardoSo da SilVa 
cPf: 994.940.602-53
Leia-se: Nome: PaUlo NaZarENo cardoSo da SilVa cPf: 994.940.602-10

Protocolo: 815816
errata
EXTraTo do 1º Termo aditivo ao contrato nº 003/2021
Publicado no doE n° 35.012 de 20/06/2022.
onde se lê: Nome: BrUNa diolEM fErrEira MoNTEiro
Leia-se: Nome: BrUNa diolEM fErrEira MoNTEiro daNTaS

Protocolo: 815882
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.

.

oUtras MatÉrias
.

editaL Nº 01/2022 Pss/FaPesPa, 26 de Maio 2022.
cLassiFicaÇÃo FiNaL – caNdidatos aProVados
tÉcNico de adMiNistraÇÃo e FiNaNÇas (adMiNistraÇÃo)

inscrição Nome do candidato Nota
20220254152656 lUciaNa TUPiNaMBa dESSY 33.00
20220254324239 roBErTÂNia doS SaNToS TriNdadE 29.00

tÉcNico de adMiNistraÇÃo e FiNaNÇas (ciÊNcias coNtÁBeis)
inscrição Nome do candidato Nota

2022025421495 EriKa liMa dE aNdradE 29.00

tÉcNico eM GestÃo de deseNVoLViMeNto, ciÊNcia, tecNoLo-
Gia e iNoVaÇÃo (estatÍstica)
Nível: GradUaÇÃo
inscrição  Nome do candidato  Nota
2022025404748  SilVia caroliNE SalGado PENa  25.50
Belém, 21 de junho de 2022.
Jurandir Sebastião Tavares Sidrim
Presidente da comissão do PSS faPESPa 2022

Protocolo: 816141

.

.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria – Presi Nº. 074, de 20 de JUNHo de 2022 - art.1º de-
signar BráUlio dE caSTro alVES, analista de Suporte, Gerente de área, 
matrícula 8080684, como substituto interino de lUiZ carloS HENdEr-
SoN GUEdES dE oliVEira, matrícula, 5945958, diretor da diretoria de 
Projetos Especiais - dPE, no período de 27/06/2022 a 23/07/2022, em fun-
ção do gozo de férias do titular. art. 2º Esta Portaria entrará em vigor 
nesta data. art. 3º dê-se ciência e cumpra-se. Gabinete da Presidência da 
ProdEPa – Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Esta-
do do Pará, 20 de junho de 2022. MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa 
- Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do 
Estado do Pará.

Protocolo: 816077

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 005/2022
ProcESSo PaE Nº 2022/77.935
oBJETo: registro de Preço para aquisição de roteadores de Borda
daTa da aBErTUra: 1 de junho de 2022
Horário: 10 horas
local: www.comprasgovernamentais.gov.br (coMPraSNET)
UaSG da ProdEPa: 925483
ordENador rESPoNSáVEl: MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa
PrEGoEiro: cacilda Gomes
obs.: o edital encontra-se disponível nos sítios www.comprasgovernamen-
tais.gov.br (coMPraSNET) e no Mural de licitações (www.compraspara.
gov.br).

Protocolo: 815925

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 305, de 15 de JUNHo de 2022 - diária ao colabora-
dor daMiao SaNTaNa fErrEira, Técnico em Telecomunicações, matrí-
cula 5942194, 13/06/2022 a 15/06/2022, à alTaMira/SEN. JoSÉ PorfÍ-
rio, BraSil NoVo/alTaMira, para reunião com as prefeituras de Brasil 
novo e Senador José Porfírio para possível contratação de iP público, au-
mento de banda e instalação de novos pontos. MarcoS aNToNio BraN-
dÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e 
comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 306, de 20 de JUNHo de 2022 - diária ao colabo-
rador MarcoS HENriQUE criSÓSToMo SalGado, Motorista, matrícula 
57203796, 20/06/2022 a 20/06/2022, à Belém-Pa/Tracuateua/Belém-Pa, 
para deslocamento das colaboradoras Gizelle ariel lobato e idaneide cor-
rea. a localidade de Tracuateua. MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa 
- Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do 
Estado do Pará. MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 307, de 20 de JUNHo de 2022 - diária à colaborado-
ra idaNEidE da SilVa corrEa, analista de Telecom, matrícula 73404, 
20/06/2022 a 20/06/2022, à Belém-Pa/Tracuateua/Belém-Pa, para Ma-
nutenção no servidor de Tracuateua região rio caeté. MarcoS aNToNio 
BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informa-
ção e comunicação do Estado do Pará.

Portaria Nº 308, de 20 de JUNHo de 2022 - diária à colaborado-
ra GiZEllE ariEl MoraES loBaTo, analista de rede e dados, matrícu-
la 73424, 20/06/2022 a 20/06/2022, à Belém-Pa/Tracuateua/Belém-Pa, 
para Manutenção no servidor de Tracuateua região rio caeté. MarcoS 
aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 816071

.

.

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

Portaria
.

Portaria Nº 249/2022-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 o servidor lairSoN da cUNHa faro matricula de nº 
57190527/2 para atuar como gestor de parceria do fomento 32/2022 
a ser celebrado 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: “PÉ NA BOLA 2022”.
Belém/Pa, 20 de junho de 2022.
NiVaN SETUBal NoroNHa
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 815693
Portaria Nº 251/2022-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 o servidor lairSoN da cUNHa faro matricula de nº 
57190527/2 para atuar como gestor de parceria do fomento 19/2022 a 
ser celebrado com o iNSTiTUTo BraSilEiro dE dESENVolViMENTo E 
GESTÃo, cNPJ Nº 35.281.139/0001-35, o qual possui como objeto a trans-
ferência voluntária de recurso financeiro para a execução do PROJETO: 
“FOMENTO AO ESPORTE AMADOR DA REGIÃO DO CARAJÁS”.
Belém/Pa, 20 de junho de 2022.
NiVaN SETUBal NoroNHa
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 815953

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do coNVÊNio Nº. 015/2022-seeL
Processo adMiNistratiVo N° 2022/137197.
do oBJETo:
O presente instrumento tem por finalidade a transferência voluntária de 
recurso financeiros à Prefeitura Municipal de Itupiranga/PA para Reconstru-
ção do Gramado e drenagem do campo do distrito de cajazeiras.
aSSiNaTUra: 20/06/2022
ViGÊNcia: 22/06/2022 a 22/12/2022
Valor: r$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).
coNTraParTida: r$ 106.055,15 (cento e seis mil e cinquenta e cinco 
reais e quinze centavos)
ToTal: 506.055,15 (quinhentos e seis mil e cinquenta e cinco reais e quin-
ze centavos)
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática: 08101.27.811.1499.7659
fonte de recursos: 0301000000
Elemento de despesa: 444041
ação: 275824
Pi: 22dfc333915
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 dE iTUPiraNGa/Pa cNPJ/Mf  sob 
o nº cNPJ/Mf 05.077.102/0001-29.
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.
Belém, 20 de junho de 2022.

Protocolo: 816105
terMo de aditiVo do FoMeNto N° 31/2022
Pela presente atualização do Plano de Trabalho do Termo de fomento n° 
011/2022 da realização do “ProJETo “caMPEoNaTo oBidENSE VErSÃo 
2022 – SUB 20” fica RETIFICADA a DATA DE EXECUÇÃO DO PROJETO E 
ViGÊNcia do TErMo dE foMENTo, no que se refere à mudança da data 
de execução evento, onde será realizado dia 04 de junho de 2022 a 06 de 
outubro de 2022 e no que se refere a mudança da vigência do Termo de fo-
mento n° 031/2022, onde será 02 de julho de 2022 à 27 de outubro de 2022.
Belém/Pa, 20 de Junho 2022.
NiVaN SETUBal NoroNHa
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 815952
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.

.

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 386/GePs/setUr de 20 de JUNHo de 2022
coNSidEraNdo a programação de férias desta SETUr para ano de 2022; rESolVE: conceder férias regulamentares aos servidores conforme abaixo 
descrito:

NoMe MatricULa carGo eXercÍcio PerÍodo de FÉrias
aine Busman lourenço 54195611/1 Tec. de Planejamento e Gestão em Turismo 2021/2022 04/07/2022 a 18/07/2022

allyson Eugênio Neri de oliveira 54195611/1 coordenador 2020/2021 04/07/2022 a 18/07/2022
albert franklin leal Pantoja 55585601/1 assistente de Gestão em Turismo 2021/2022 01/07/2022 a 30/07/2022

ana Paula farias Machado Matos 57198177/1 Tec. de Planejamento e Gestão em Turismo 2021/2022 18/07/2022 a 01/08/2022
andrey cássio de Souza Pimentel 57206530/5 coordenador 2021/2022 01/07/2022 a 30/07/2022

cleber Gomes da Silva 54195605/2 Téc. em Gestão cultural 2021/2022 04/07/2022 a 02/08/2022
cristiane de Sousa Pinho Mendonça 54197949/1 Tec. de Planejamento e Gestão em Turismo 2021/2022 18/07/2022 a 01/08/2022

cristiane do Socorro barros de Queiroz 5586310/1 assistente de Gestão em Turismo 2021/2022 04/07/2022 a 02/08/2022
dina isaac Benoliel 2013622/1 assistente de Gestão em Turismo 2021/2021 11/07/2022 a 25/07/2022
daniel Neri Pantoja 57211270/1 assistente administrativo 2021/2022 11/07/2022 a09/08/2022

Eugênia carvalho de castro 54195612/1 assistente de Gestão em Turismo 2021/2022 04/07/2022 a 18/07/2022
fernando costa de Queiroz 8014464/3 coordenador 2021/2022 01/07/2022 a 30/07/2022
fábio alberto Batista Santos 57197097/1 assistente de Gestão em Turismo 2021/2022 04/07/2022 a 02/08/2022

Herbert olimpo de Brito 5957084/2 Gerente 2021/2022 01/07/2022 a 30/07/2022
Joicely oliveira da Silva 54190387/1 agente administrativo 2021/2022 04/07/2022 a 02/08/2022

leonildes Pires ribeiro Junior 54192801/2 Gerente 2020/2021 01/07/2022 a 30/07/2022
lenize dirce de Montalvão Guedes 3249379/1 Técnico 2021/2022 04/07/2022 a 02/08/2022

luiz Guilherme fontes e cruz 55588184/1 advogado 2021/2022 11/07/2022 a 09/08/2022
Márcia Sueli castelo Branco Bastos 54190561/2 Tec. de Planejamento e Gestão em Turismo 2021/2022 04/07/2022 a 15/07/2022

Pedro Marinho farias 2014416/1 assistente de Gestão em Turismo 2021/2022 01/07/2022 a 30/07/2022
raul d avila Goulart 57176031/1 Tec. de Planejamento e Gestão em Turismo 2021/2022 01/07/2022 a 30/07/2022

rogério damasceno ribeiro 54196757/1 auxiliar operacional 2021/2022 04/07/2022 a 02/08/2022
ronivaldo Menezes Vieira 32555114/1 aux. Serviços Gerais 2021/2022 04/07/2022 a 02/08/2022
roselene da Silva Bastos 2014491/1 Tec. de Planejamento e Gestão em Turismo 2021/2022 18/07/2022 a 01/08/2022

Sandra Suely Pereira alves 2014513/1 assistente de Gestão em Turismo 2021/2022 18/07/2022 a 01/08/2022
Tereza Jacqueline rodrigues alves 2014890/1 Tec. de Planejamento e Gestão em Turismo 2021/2022 20/07/2022 a 31/07/2022
Tibúrcio damasceno Teixeira Júnior 57176032/1 auxiliar operacional 2021/2022 05/07/2022 a 03/08/2022

Valdiney da Silva ribeiro 55588398/1 analista de Sistema 2021/2022 01/07/2022 a 30/07/2022
Waldirene cuimar Brito 5889886/2 Gerente 2021/2022 01/07/2022 a 30/07/2022

ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE
Protocolo: 815663

.

.

deFeNsoria PÚBLica
.

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº: 037/2022
Processo N. 2020/829258– dP/Pa.
ModaLidade de LicitaÇÃo: iNeXiGiBiLidade Nº 07/2022-dPe.
ParTES: defensoria Pública do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-38) 
e a empresa iNSTiTUTo BraSilEiro dE dirEiTo dE faMilia - iBdfaM, 
inscrita no cNPJ N.º 02.571.616/0001-48.
oBJETo: o objeto do presente contrato é a PrESTaÇÃo dE SErViÇoS de 
inscrição anual da defensoria Publica ao instituto Brasileiro de direito de 
família - iBdfaM qual lhe dará direito a 03 (três) acessos anuais exclusivos 
à todas as ferramenta ofertadas pelo instituto para atender as necessida-
des da defensoria Publica.
daTa aSSiNaTUra: 15/06/2022. Valor: Global r$ 720,00.
doTaÇÃo orÇaMENTária.
Programa/Projeto/atividade: 03.128.1492.8740 Natureza de despesa: 
339039 fonte: 0101 Plano interno (Pi): 1050008740c Gp Pará: 273759. 
Vigência: o prazo de vigência do presente instrumento é de 12 (doze) 
meses, a partir de sua data de assinatura. foro: Justiça Estadual do 
Pará – comarca de Belém. rESPoNSáVEl da coNTraTada: rodriGo da 
cUNHa PErEira. cPf/Mf: 319.336.536-04. ENdErEÇo da coNTraTada: 
r. Tenente Brito Melo, nº1215 / 08º andar | Santo agostinho | cEP 30.180-
070,  Belo Horizonte - MG.
ordENador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – defensor Pú-
blico Geral.

Protocolo: 815678
coNtrato Nº: 038/2022
Processo N. 2021/1361685– dP/Pa.
ModaLidade de LicitaÇÃo: PreGÃo eLetrÔNico – 008/2022-dPe/Pa.
ParTES: defensoria Pública do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-38) e 
a empresa KroNBaUEr, GUTTMaN E lorENZ ENGENHaria lTda, inscrita 
no cNPJ/Mf sob o nº. 24.364.541/0001-67.
oBJETo: o objeto do presente contrato é a contratação de empresa es-
pecializada na ElaBoraÇÃo dE rElaTÓrio TÉcNico E ProJEToS ElÉ-
TricoS Para corrEÇÕES NEcESSáriaS No SiSTEMa ElÉTrico da 

cENTral dE aTENdiMENTo dESTa dEfENSoria PÚBlica do ESTado do 
PARÁ, visando identificar e corrigir prováveis falhas no sistema elétrico que 
estão danificando componentes eletrônicos de outros sistemas que com-
põem o prédio, tais como no sistema de refrigeração, no sistema de lógica, 
no sistema de iluminação, dentre outros, conforme condições e exigências 
constantes nas especificações do Termo de Referência – Anexo I do Edital 
do Pregão Eletrônico Nº 008/2022- dPE/Pa.
daTa aSSiNaTUra: 15/06/2022. Valor: Global r$ 25.0000,00.
doTaÇÃo orÇaMENTária.
Programa/Projeto/atividade: 03.122.1492.7654 Natureza da despesa: 
449039 fonte: 0101 Plano interno (Pi): 105rEfdiVEB GP Pará: 276934. 
Vigência: o presente contrato terá vigência por 12 (doze) meses a contar 
de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do art.57, §1º, da 
lei nº8.666/1993. foro: Justiça Estadual do Pará – comarca de Belém. 
rESPoNSáVEl da coNTraTada: Misael Guttman fulber Maia de abreu. 
cPf/Mf: 319.336.536-04. ENdErEÇo da coNTraTada: av assis Brasil. 
N° 115 sala 311, Bairro Passo da areia, Porto alegre/rS.
ordENador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – defensor Pú-
blico Geral.

Protocolo: 815714

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
iNeXiGiBiLidade Nº 007/2022 Processo Nº 2020/829258- dPe
a dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará, órgão da administra-
ção Pública do Estado, reorganizada pela lei complementar Estadual nº 
054/2006, neste ato representada pela defensora Pública-Geral, no âmbito 
das atribuições legais, conferidas pelo inciso Viii do art. 8º da lei com-
plementar nº 054/2006, com base nos elementos constantes nos autos do 
presente processo e, fundamentado no art. 25, ii, c/c o art. 13, iii e Vi, 
da lei federal nº 8.666/93, rESolVE autorizar a contratação por iNEXiGi-
BilidadE dE liciTaÇÃo da empresa iNSTiTUTo BraSilEiro dE dirEiTo 
dE faMilia - iBdfaM (cNPJ  nº 02.571.616/0001-48).
oBJETo: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS de inscrição anual da defensoria Pu-
blica ao instituto Brasileiro de direito de família - iBdfaM qual lhe dará 
direito a 03 (três) acessos anuais exclusivos à todas as ferramenta ofer-
tadas pelo instituto para atender as necessidades da defensoria Publica;
Valor Global de r$ 720,00 (setecentos e vinte reais). doTaÇÃo orÇa-
MENTária:
Programa/Projeto/atividade: 03.128.1492.8740; Natureza de despesa: 
339039 fonte: 0101; Plano interno (Pi): 1050008740c Gp Pará: 273759;
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Em consequência, autorizo a formalização do contrato de Prestação de 
Serviços com a empresa acima identificada, e determino que seja dada a 
devida publicidade legal.
Belém, 15 de junho de 2022.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo dEfENSor PÚBlico GEral.
raTificaÇÃo dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo:
07/2022
ProcESSo Nº 2020/829258- dPE
data: 15/06/2022
ordenadora: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo
- defensor Público Geral do Estado do Pará.

Protocolo: 815669

.

.

diÁria
.

Portaria 1096/2022 - da,15/06/2022. conceder 1 + 1\2, diária(s) 
ao defensor roGErio SiQUEira doS SaNToS, matrícula 55589169-1, 
objetivo ParTiciPar do JÚri. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolu-
ção cSdP 266/2021, para deslocar-se de SÃo GEraldo do araGUaia a 
SaNTaNa do araGUaia, período 30/06/2022 a 01/07/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 815840
Portaria 1097/2022 - da,15/06/2022. conceder 2 + 1\2, diária(s) 
á defensora liliaN dE aGUiar ValENTiM, matrícula 5942719, objetivo 
ParTiciPar dE rEUNiÃo dE GESTÃo E cEriMÔNia dE rEcoNdUÇÃo do 
dPG. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de SaNTarÉM a BElEM, período 23/06/2022 a 25/06/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 815845
Portaria Nº 1083/2022 - da BeLÉM, 14/06/2022.
o defensor Público-Geral do Estado do Pará, no uso de suas atribuições 
que lhe confere o art. 8º, inciso Viii da lei complementar nº 054 de 07 
de fevereiro de 2006.
considerando a Solicitação de diária nº 2022/557818 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

oBJeti-
Vo ProGraMÁtica

aNa do Socorro 
NUNES MoUra 
JaTENE SoUSa

TÉc dE dEfEN-
Soria

251.231.732-
34 dEfiN 33138

ParTici-
Par dE 

aÇÃo dE 
cidada-
Nia EM 

cUMPri-
MENTo 
do PPa.

03.091.1492.8730

aNToNio ricardo 
TEiXEira MoUra 

PaUla

PaPiloSco-
PiSTa

361.477.532-
15 didEM/PolÍcia ciVil 5693527

dEiViSoN GoNÇal-
VES PiNHEiro

iNdENTifica-
dor ciVil

696.677.482-
00

caMara MUN. dE 
BElÉM 5005842

PaUlo MarcElo 
fUrTado raiol

idENTifica-
dor ciVil E 
criMiNal

708.460.732-
34

PrEfEiTUra dE 
BENEVidES 0302930

PEdro MoraES 
fraNÇa

TÉcNico NÍVEl 
MÉdio

184.018.132-
04

câmara Municipal de 
Belém 138479

rENaN lUiS raMoS 
coQUEiro

SEcrETário 
ParlaMENTar

018.677.512-
16 alEPa 27288

Para deslocarem-se ao município abaixo relacionado: 

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde

BElÉM SaNTa BarBara do Pará 23/04/2022 1/2

João Paulo carneiro Gonçalves lédo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 815930
Portaria 1107/2022 - da,20/06/2022. conceder 2 + 1\2, diária(s) 
aos defensores EliaNa MaGNo GoMES, matrícula 57194429, flaVio cE-
Sar caNcEla fErrEira, matrícula 80845945-1, objetivo rEaliZar MUTi-
rÃo cÍVEl. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de BElEM a SoUrE, período 27/06/2022 a 29/06/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 815879

Portaria 1105/2022 - da,20/06/2022. conceder 1 + 1\2, diária(s) 
ao Servidor clEBEr PaiVa coElHo, matrícula 57211712, cargo MoTo-
riSTa, objetivo rEaliZar ENTrEGa MaTEriaiS. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a Para-
GoMiNaS, período 15/06/2022 a 16/06/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 815862
Portaria 1104/2022 - da,20/06/2022. conceder 1 + 1\2, 1 + 1\2, di-
ária(s) à defensora JacQUEliNE BaSToS loUrEiro, matrícula 5895994, 
objetivo rEaliZar aTENdiMENTo JUrÍdico. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de SaliNÓPoliS a 
caPaNEMa, período 20/06/2022 a 21/06/2022, 27/06/2022 a 28/06/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 815857
Portaria 1103/2022 - da,20/06/2022. conceder 1/2 (MEia), diá-
ria(s) ao Servidor faBio da SilVa alMEida, matrícula 57234555, cargo 
MoToriSTa, objetivo coNdUZir SErVidorES E colaBoradorES Para 
rEaliZar SErViÇoS dE liMPEZa E caPiNaGEM Na SEdE do rEfErido 
NÚclEo. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de BElEM a BENEVidES, período 12/05/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 815856
Portaria 1106/2022 - da,20/06/2022. conceder 3 + 1\2, diária(s) 
aos Servidores VicTor dE BarroS rEiS, matrícula 5950970, cargo aS-
SESSor JUrÍdico dE dEfENSoria, JUlia TaMirES fEiToSa da SilVa, 
matrícula 5897754, cargo SEcrETaria dE NÚclEo do iNTErior, Ma-
XiMiaNo SoUTo aMado NETo, matrícula 55585587, cargo MoToriSTa, 
objetivo rEaliZar MUTirÃo cÍVEl. fundamento legal lei nº 5810/94 e 
resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a SoUrE, perío-
do 26/06/2022 a 29/06/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 815870

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica N° 06/2022//coNde cotta 
MaNaGeMeNt s/s Ltda
ParTES: dEfENSoria PÚBlica ESTadUal (cNPJ/Mf N° 34.639.526/0001-
38) E do oUTro lado, coNdE coTTa MaNaGEMENT S/S lTda (cNPJ 
Nº02.321.632/0001-82).
oBJETo: ESTE TErMo dE cooPEraÇÃo TÉcNica TEM Por oBJETo o tra-
balho em conjunto para a implantação do Projeto “EU ME IMPORTO”, a 
cargo da atuação efetiva do NaEca/Belém, que visa o monitoramento de 
famílias extensas que exercem a guarda de criança e adolescente vítima 
de violação de direitos, acompanhando a sua adesão aos serviços da rede 
de proteção e sanando eventuais dificuldades no exercício da guarda, de 
forma a garantir os direitos previstos no Eca e proporcionar melhorias nas 
realidades vivenciadas.
ViGÊNcia: 20.06.2022 à 20.06.2023
Valor: o PrESENTE TErMo NÃo PrEVÊ TraNSfErÊNcia dE rEcUrSoS 
ENTrE aS ParTES.
foro: SEÇÃo JUdiciaria dE BElÉM do Pará.
daTa da aSSiNaTUra: 20.06.2022
ordENador rESPoNSáVEl: dr. JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES 
lEdo – dEfENSor PÚBlico GEral do ESTado do Pará.
ENdErEÇo coMPlETo daS ParTES: coNdE coTTa MaNaGEMENT S/S 
lTda ( TV. TroPical, coNdoMiNio oaSiS, alaMEda BEiJa flor caSa 
18, Bairro: GUaNaBara, cEP. 67110-040, aNaNiNdEUa – Pará) e dE-
fENSoria PÚBlica do ESTado do Pará (TraV. PadrE PrUdÊNcio, N° 
154, coMÉrcio, cEP: 66019-080, BElÉM/Pa).

Protocolo: 816108
terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica N° 05/2022//sMc serViÇos 
de coNstrUÇÕes Ltda/s Ltda
ParTES: dEfENSoria PÚBlica ESTadUal (cNPJ/Mf N° 34.639.526/0001-
38) E do oUTro lado, SMc SErViÇoS dE coNSTrUÇÕES lTda (cNPJ 
Nº 118.791.812-15).
oBJETo: ESTE TErMo dE cooPEraÇÃo TEM Por oBJETo o TraBalHo 
EM CONJUNTO PARA A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO “EU ME IMPORTO”, A 
carGo da aTUaÇÃo EfETiVa do NaEca/BElÉM, QUE ViSa o MoNiTo-
raMENTo dE faMÍliaS EXTENSaS QUE EXErcEM a GUarda dE criaNÇa 
E adolEScENTE VÍTiMa dE ViolaÇÃo dE dirEiToS, acoMPaNHaNdo a 
SUa adESÃo aoS SErViÇoS da rEdE dE ProTEÇÃo E SaNaNdo EVEN-
TUaiS dificUldadES No EXErcÍcio da GUarda, dE forMa a GaraN-
Tir oS dirEiToS PrEViSToS No Eca E ProPorcioNar MElHoriaS NaS 
rEalidadES ViVENciadaS.
ViGÊNcia: 20.06.2022 à 20.06.2023
Valor: o PrESENTE TErMo NÃo PrEVÊ TraNSfErÊNcia dE rEcUrSoS 
ENTrE aS ParTES.
foro: SEÇÃo JUdiciaria dE BElÉM do Pará.
daTa da aSSiNaTUra: 20.06.2022
ordENador rESPoNSáVEl: dr. JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES 
lEdo – dEfENSor PÚBlico GEral do ESTado do Pará.
ENdErEÇo coMPlETo daS ParTES:SMc SErViÇoS dE coNSTrUÇÕES 
lTda (av. aGUa criSTal, S/N, Ed. criSTal corPoraTE, Bl. 01, Sl 310, 
Bairro: Val-dE-caNS) e dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará 
(TraV. PadrE PrUdÊNcio, N° 154, coMÉrcio, cEP: 66019-080, BElÉM/Pa).

Protocolo: 816115
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JUdiciÁrio
.

.

.

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato - 2º terMo aditiVo ao coNtrato Nº. 042/2018/tJPa.
coNTraTaNTE: Tribunal de Justiça do Estado do Pará – TJPa, cNPJ 
04.567.897/0001-90.
coNTraTado: BaNco do ESTado do Pará - BaNPará., cNPJ 
04.913.711/0001-08.
oBJETo do coNTraTo: Serviço de administração do Sistema financeiro 
das contas Especiais de Precatórios do Poder Judiciário Estadual.
oriGEM: convite n° 003/TJPa/2018.
oBJETo do adiTiVo:  Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 
(doze) meses, com manutenção do valor contratual.
Valor MENSal: r$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).
Valor GloBal: r$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária: Programas de Trabalho 02.129.1417.8639; 
Elemento de despesa: 339039; fontes do recurso: 0118; UG: 040102.
daTa da aSSiNaTUra: 20/05/2022. foro: Belém/Pa.
rESPoNSáVEl PEla aSSiNaTUra: débora Moraes Gomes – Secretária de 
administração do TJPa.
ordENador rESPoNSáVEl: Miguel lucivaldo alves Santos – Secretário 
de Planejamento e finanças do TJPa.

Protocolo: 815737
.

eXtiNÇÃo de coNtrato
.

eXtrato de terMo de rescisÃo UNiLateraL do coNtrato Nº. 
059/2021/tJPa. // Partes: Tribunal de Justiça do Estado do Pará e a 
empresa l c SÉcUloS, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 24.632.553/0001-
25. // Motivação: descumprimento integral do contrato supra, e , confor-
me instrução realizada nos autos do Pa-Pro-2021/03962.01, a Secretaria 
de informática, solicitou a rescisão antecipada do instrumento contratual. 
// objeto: rescisão do o contrato nº. 059/2021, a contar da assinatura 
deste termo, com fundamento artigo 78, inciso i c/c 79, inciso i da lei 
8.666/93 e no disposto no parágrafo décimo primeiro da cláusula oitava 
do contrato original. // data da assinatura: 14/06/2022. // foro: Belém/
Pa. // responsável pela assinatura: débora Moraes Gomes – Secretário de 
administração.

Protocolo: 815978
..

aViso de LicitaÇÃo
.

triBUNaL de JUstiÇa do estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 039/tJPa/2022
oBJETo: o objeto do presente pregão eletrônico é a coNTraTaÇÃo dE 
SErViÇoS dE colETa E dESTiNaÇÃo fiNal dE rESÍdUoS dE SErViÇoS 
dE SaÚdE, gerados pelos Serviços de Saúde do TJPa (Serviços Médico e 
Odontológico, em Belém – Pará), conforme especificações do termo de re-
ferência, anexo i do edital. SESSÃo PÚBlica: 04/07/2022, às 09h00min, 
horário de Brasília, no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br. 
UaSG do TJ/Pa: 925942. Edital disponível em: www.gov.br/compras/pt-br 
e  www.tjpa.jus.br. informações pelo telefone (91)3205-3206, (91) 3205-
3257 ou e-mail licitacao@tjpa.jus.br. Belém, 20 de junho de 2022. Serviço 
de licitações do TJPa.

Protocolo: 815804
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 036/tJPa/2022
acolHo o julgamento apresentado pela Pregoeira, referente ao Pregão 
Eletrônico Nº 036/TJPa/2022, que tem por objeto a aquisição de Medalhas 
de alta distinção Judiciária, visando atender as necessidades do Tribunal 
de Justiça do Estado do Pará, conforme especificações constantes no Termo 
de referência, e, HoMoloGo a presente licitação. Todas as informações a 
respeito do certame estão disponíveis em www.comprasgovernamentais.
gov.br. Belém, 20/06/2022. Secretaria de administração do TJPa.

Protocolo: 815795
HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 026/tJPa/2022
acolHo o julgamento apresentado pela Pregoeira, referente ao Pregão 
Eletrônico Nº 026/TJPa/2022, que tem por objeto o registro de preço para 
eventual contratação de serviços de Elaboração de Projetos de arquitetura 
e complementares para as obras do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 
conforme especificações constantes no Termo de Referência, e, ADJUDICO 
e HoMoloGo a presente licitação. Todas as informações a respeito do cer-
tame estão disponíveis em www.comprasgovernamentais.gov.br. Belém, 
20/06/2022. Secretaria de administração do TJPa.

Protocolo: 815633

.

oUtras MatÉrias
.

termo de cancelamento da ata de registro de Preços nº 035/2021 
– Pregão 049/2021 item 02. // o Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará, cNPJ/Mf nº 04.567.897/0001-90, neste ato representado por 
sua Secretária de administração, dEBora MoraES GoMES, designa-
da pela PorTaria nº. 450/2021-GP, publicada no diário de Justiça de 
02 de fevereiro de 2021, resolve cancelar a aTa dE rEGiSTro dE PrE-
ÇoS Nº. 035/2021/TJPa, celebrada com a empresa l c SEcUloS lTda 
(SEcUloS SErViÇoS ESPEcialiZadoS), inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 
24.632.553/0001- 25, considerando a instrução processual realizada nos 
autos do Pa-Pro-2021/03962.01, onde a Secretaria de informática solicita 
o cancelamento do registro em virtude do descumprimento das obriga-
ções assumidas pela empresa em especial quanto ao prazo de entrega 
dos bens). // Do cancelamento e do fundamento: A ARP fica cancelada, a 
contar da assinatura deste Termo, com fundamento na cláusula Quarta, 
Parágrafo Sétimo, incisos i, da ata. // Belém, 14/06/2022. // dEBora 
MoraES GoMES – Secretário de administração do TJ/Pa.

Protocolo: 815990

LeGisLatiVo

asseMBLeia LeGisLatiVa
do estado do ParÁ

decreto LeGisLatiVo Nº 18, de 07 de JUNHo de 2022.
dispõe sobre a realização de plebiscito no Município de almeirim, acerca do 
desmembramento do distrito de MoNTE doUrado.
a aSSEMBlEia lEGiSlaTiVa do ESTado do Pará estatui e sua Mesa 
diretora promulga o seguinte decreto legislativo:
art. 1º fica autorizado, nos termos da lei complementar nº 074, de 14 de 
setembro de 2010, a consulta prévia, mediante plebiscito, à população do 
Município de almeirim, para criação do município de MoNTE doUrado.
Parágrafo único. a sede do novo município será instalada na área urbana do 
distrito de MoNTE doUrado (art. 13 da lei complementar nº 074/2010).
art. 2º caberá ao Egrégio Tribunal Eleitoral a realização do plebiscito de 
que trata o presente decreto legislativo, nos termos do que estabelece o 
art. 8º, da lei complementar nº 074, de 14 de setembro de 2010.
art. 3º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio caBaNaGEM, PlENário NEWToN MiraNda, MESa dirETora 
da aSSEMBlEia lEGiSlaTiVa do ESTado do Pará, EM 07 dE JUNHo 
dE 2022.
dEPUTado fraNciSco MElo (cHicÃo)
Presidente da assembleia legislativa do Estado do Pará
dEPUTada ProfESSora NilSE PriNHEiro    dEPUTada dilVaNda faro
               1ª Secretária                                              2ª Secretária

Protocolo: 816340

.

.

triBUNais de coNtas
.

.

.

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 38.711, de 15 de JUNHo de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o que dispõe o artigo 15 inciso i da lei nº 8.037, de 05-
09-2014, publicada no Diário Oficial do Estado nº 32.722, de 08-09-2014;
coNSidEraNdo o disposto nos artigos 8º, 11 e 12 da resolução nº 
18.768/2015,
coNSidEraNdo os expedientes eletrônicos nº 009160/2022; 
009162/2022.
r E S o l V E:
HoMoloGar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão 
funcional Horizontal por antiguidade, conforme tabela abaixo, elaborada 
pela Secretaria de Gestão de Pessoas.
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Matrícula Nome

eNQUadraMeNto atUaL
ProGressÃo FUNcioNaL 
HoriZoNtaL Por aNti-

GUidade
a contar de:

cargo atual cl Nv cargo enquadra-
mento cl Nv

0101586 SUElEN SilVa 
coSTa

auditor de controle 
Externo – ciência 

contábeis
a 01

auditor de controle 
Externo – ciência 

contábeis
a 02 20/05/2022

0101585 WilliaNa r. da 
SilVa SHiraSU

auditor de controle 
Externo – direito a 01 auditor de controle 

Externo – direito a 02 20/05/2022

Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 815811
Portaria Nº 38.710, de 15 de JUNHo de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 032/2022 - Gab. Militar/TcE-Pa, proto-
colizado sob o Expediente nº 009975/2022,
r E S o l V E:
loTar o 2º SGT PM daNiEl doS SaNToS BEZErra, no Gabinete Militar 
deste Tribunal de contas, a partir de 06-06-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 815837
Portaria Nº 38.703, de 13 de JUNHo de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o despacho nº 4585/2022 - SEadM, de 06 de junho de 
2022, protocolizado sob o Expediente nº 009627/2022,
r E S o l V E:
i – dESiGNar a servidora JadE loBaTo NoBrE, assessor de conselheiro, 
matrícula nº 0101458, como pregoeira, no processo licitatório modalidade 
Pregão Eletrônico, para a contratação de empresa para possível forneci-
mento de solução de desenho com tecnologia BiM por meio da aquisição 
de licenças para o software revit 2023 ou superior, e treinamento na mo-
dalidade Ead, visando atender as demandas do Tribunal de contas do Pará.
ii – dESiGNar, como membros da equipe de apoio, os servidores: aNdErSoN 
fEliPE calaNdriNi BraGa, auditor de controle Externo, matrícula nº 0101524, 
JoSÉ rodolfo lEiTE JUcá, auxiliar Técnico de controle Externo, matrícula nº 
0695564, lariSSa BETHaNia liMa Mafra airES, auditor de controle Externo, 
matrícula nº 0101579, Márcia BaSToS Naif daiBES, auditor de controle Ex-
terno, matrícula nº 0695335, rENaTa PiQUEira dE aNdradE SoarES, analista 
auxiliar de controle Externo, matrícula nº 5616735, GiSElE MoUra dE QUEi-
roZ, auditor de controle Externo, matrícula nº 0100866, e dalToN SaNTiaGo 
da SilVa, auditor de controle Externo, matrícula nº 0101754.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 815834
..

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 38.709, de 14 de JUNHo de 2022.
a Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições de acordo com a PorTaria nº 38.576/2022, e,
coNSidEraNdo a solicitação da interessada através de expediente proto-
colizado sob o nº 009395/2022.
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora Maria daS GraÇaS liMa coSTa, agente auxiliar 
de Serviços Gerais, matrícula nº 0100040, 30 (trinta) dias de licença prê-
mio, referente ao triênio de 03-02-2013/2016 nos termos do artigo 98 da 
lei nº 5.810/94, no período de 26-05 a 24-06-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 815966
.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 38.712 de 15 de JUNHo de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 032/2022 – SETiN, protocolizado sob o 
Expediente nº 009432/2022.
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor JENNEr MaciEJEWSKY rocHa, auditor de controle 
Externo, matrícula nº 0100707, para substituir lEda Mara SoUZa dE o. 
MoNTEiro, matrícula nº 0101479, no cargo em comissão de Subsecretário 
de Tecnologia da informação, no período de 27/05 a 10-06-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 815822
Portaria Nº 38.713, de 15 de JUNHo de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 032/2022 – SETiN, protocolizado sob o 
Expediente nº 009432/2022.
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor carloS PaTricK alVES da SilVa, auditor de con-
trole Externo, matrícula nº 0101119, para exercer em substituição a fun-
ção gratificada de Gerente de Expediente, durante o impedimento do ti-
tular JENNEr MaciEJEWSKY rocHa, no período de 27/05 a 10-06-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 815828

.

FÉrias
.

Portaria Nº 38.719, de 20 de JUNHo de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o disposto no art. 119, §2º, da constituição do Estado do 
Pará e no art. 6º,§ 5º da lei Estadual nº 7.588, de 28 de dezembro de 2011;
coNSidEraNdo o Memorando nº 026/2022 – GclcT, protocolizado sob o 
Expediente nº 010779/2022,
rESolVE:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias do conselheiro lUiS da 
cUNHa TEiXEira, matrícula nº 0100828, deferidas para os períodos de 01 
a 15 de junho de 2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 816050
..

MiNistÉrio PÚBLico
.

..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N° 281/2022/MPc/Pa
o ProcUrador-GEral dE coNTaS, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o Memorando eletrônico nº 18/2022-6ªPc, de 10/06/2022 
(Protocolo n° 2022/732359), pelo qual a servidora camila da costa Barbo-
sa oliveira, ocupante do cargo em comissão de assessor da Procuradoria, 
é indicada para substituir automaticamente a chefe de Gabinete da 6ª 
Procuradoria de contas em suas férias ou licenças;
coNSidEraNdo a PorTaria nº 142/2018/MPc/Pa, de 09/05/2018;
rESolVE:
art. 1º designar a servidora caMila da coSTa BarBoSa oliVEira, ma-
trícula nº 200238, ocupante do cargo em comissão de assessor da Pro-
curadoria, para exercer o encargo de substituta automática da chefe de 
Gabinete da 6º Procuradoria de contas, respondendo pelas atribuições do 
referido cargo nos afastamentos decorrentes de férias ou licença da titular.
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém/Pa, 15 de junho de 2022
PaTricK BEZErra MESQUiTa
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 815579

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N° 290/2022/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 que 05 (cinco) dias das férias da servidora renata 
louzada do couto, relativas ao período aquisitivo 2021/2022, foram-lhe 
concedidos para o período de 20 a 24/06/2022, conforme PorTaria nº 
234/2022/MPc/Pa, de 23/05/2022;
coNSidEraNdo, contudo, a superveniente e imperiosa necessidade do 
serviço, conforme Memorando 08/2022-aUdiN/MPc/Pa, de 15/06/2022 
(Protocolo PaE n° 2022/755048);
coNSidEraNdo o art. 74, § 2º, da lei Estadual nº 5.810/94, bem como o art. 7º, 
Vii, da resolução nº 10/2020 - MPc/Pa, de 21/08/2020, do colégio de Procuradores,
rESolVE:
art. 1º Suspender o gozo de férias da servidora rENaTa loUZada do 
coUTo, ocupante do cargo efetivo de assistente Ministerial de controle 
Externo, matrícula nº 200266, referente ao período aquisitivo 26/03/2021 
a 25/03/2022, concedido para o período de 20 a 24/06/2022 (05 dias), 
por meio da PORTARIA nº 234/2022/MPC/PA, de 23/05/2022, ficando o 
mesmo para ser usufruído oportunamente.
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data da sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 20/06/2022.
Belém-Pa, 20 de junho de 2022.
caio aNdErSoN da SilVa daNTaS
Secretário do MPc/Pa

Protocolo: 815968

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N° 287/2022/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, em exercício, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o pedido da servidora ianny Pamella ribeiro Tomaz, 
pelo qual requer a Gratificação de Titulação instituída pela Lei Estadual nº 
8.596/2018, consubstanciado na apresentação do certificado de conclusão 
do curso de Pós-Graduação lato Sensu em Gestão Pública e finanças.
coNSidEraNdo as informações apresentadas pelo departamento de Gestão de 
Pessoas e pelo departamento de finanças e orçamento, bem como tudo o mais 
que consta dos autos do processo administrativo eletrônico nº 2022/721884.
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rESolVE:
art. 1º conceder, com fundamento no art. 26, § 2º, e no art. 27, inciso iii, 
da lei nº 8.596/2018, bem como na resolução nº 04/2018-conselho, Gra-
tificação de Titulação a servidora Ianny Pamella Ribeiro Tomaz, ocupante 
do cargo efetivo de analista Ministerial – Especialidade: controle Externo, 
matrícula nº 200277, no percentual de 15% (quinze por cento), nos ter-
mos do art. 4º, inciso iii, da resolução nº 04/2018-conselho.
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data da sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 08/06/2022.
Belém/Pa, 20 de junho de 2022.
STEPHENSoN oliVEira VicTEr
Procurador-Geral de contas, em exercício

Protocolo: 816220
Portaria N° 291/2022/MPc/Pa
altera a PorTaria nº 243/2022/MPc/Pa.
o ProcUrador-GEral dE coNTaS, em exercício, no uso de suas 
atribuições legais,
coNSidEraNdo a necessidade de atualização das medidas de prevenção 
e enfrentamento à pandemia da coVid-19 no âmbito do Ministério Público 
de contas do Estado do Pará;
rESolVE:
art. 1º o art. 8º, da PorTaria nº 243/2022/MPc/Pa, de 1º de junho de 
2022, passa a vigorar com a seguinte redação:
“art. 8º Qualquer membro, servidor, estagiário ou terceirizado que 
apresentar sintomas compatíveis com a coVid-19 ou que tenha tido 
contato físico direto ou coabite com indivíduo com teste positivo para a 
doença, deve submeter-se a testagem, podendo, para tanto, utilizar-se do 
serviço disponibilizado pelo MPc/Pa.
• 1º Em caso de resultado positivo para COVID-19, o membro, servidor, 
estagiário ou terceirizado deverá afastar-se do regime presencial por 7 
(sete) dias, seguindo em trabalho remoto, salvo se, por atestado médico, 
o afastamento total das atividades for recomendado.
• 2º Após o decurso do prazo previsto no parágrafo anterior, o interessado 
deverá se submeter a nova testagem e, persistindo o resultado positivo, o 
afastamento será prorrogado nas mesmas condições lá dispostas.”
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a contar de 20/06/2022.
Belém/Pa, 20 de junho de 2022.
STEPHENSoN oliVEira VicTEr
ProcUrador-GEral dE coNTaS, EM EXErcÍcio

Protocolo: 816215
resolução nº 14/2022 – MPc/Pa – conselho
Elege o Secretário do conselho Superior do Ministério Público de contas 
do Estado do Pará para o período de junho de 2022 a fevereiro de 2024
o conselho Superior, órgão consultivo de administração superior do Minis-
tério Público de contas do Estado, no uso de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo o art. 4º, XVii e o art. 8º do regimento interno do con-
selho Superior do Ministério Público de contas do Estado do Pará;
coNSidEraNdo as deliberações tomadas no dia 17 de junho de 2022;
rESolVE:
art. 1º Proclamar eleito Secretário do conselho Superior do Ministério Pú-
blico de contas do Estado do Pará, no período de 17 de junho de 2022 a 29 
de fevereiro de 2024, o Procurador de contas Stephenson oliveira Victer.
art. 2º fica revogada a resolução n. 07/2022/MPc/Pa – conselho.
art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efei-
tos a contar de 17 de junho de 2022.
Belém, 17 de junho de 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
Procurador-Geral de contas
Presidente do conselho Superior
STEPHENSoN oliVEira VicTEr
Procurador de contas
Membro do conselho Superior
STaNlEY BoTTi fErNaNdES
Procurador de contas
Membro do conselho Superior
daNiEllE fáTiMa PErEira da coSTa
Procuradora de contas
Membro do conselho Superior

Protocolo: 815582
resolução nº 14/2022 – MPc/Pa – colégio
dispõe sobre a eleição do corregedor-Geral e do Secretário do colégio de 
Procuradores de contas do Ministério Público de contas do Estado do Pará 
para o período de junho de 2022 a fevereiro de 2024
o colégio de Procuradores de contas, órgão máximo de administração superior 
do Ministério Público de contas do Estado, no uso de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo o disposto no art. 9º-c, da lei complementar Estadual 
nº 09, de 27 de janeiro de 1992, acrescentados pela lei complementar 
Estadual nº 106, de 21 de julho de 2016;
coNSidEraNdo o inciso Vii do art. 14 do regimento interno do Ministério 
Público de contas do Estado do Pará, aprovado pela resolução nº 01/2020, 
de 07 de fevereiro de 2020, deste colégio;
coNSidEraNdo as deliberações tomadas na 9ª reunião do ano de 2022 des-
te colégio de Procuradores de contas, ocorrida no dia 17 de junho de 2022;
rESolVE:
art. 1º Proclamar eleita, por unanimidade, a Procuradora de contas deíla 
Barbosa Maia para exercer o cargo de corregedora-Geral do Ministério Pú-
blico de contas do Estado do Pará no período de 17 de junho de 2022 a 29 
de fevereiro de 2024.
art. 2º Proclamar eleito, por unanimidade, o Procurador de contas Stephen-
son oliveira Victer para a função de Secretário do colégio de Procuradores de 
contas no período de 17 de junho de 2022 a 29 de fevereiro de 2024.

art. 3º ficam revogados os arts. 1º e 3º da resolução n. 01/2022/MPc/
Pa – colÉGio.
art. 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efei-
tos a contar de 17 de junho de 2022.
Belém/Pa, 17 de junho de 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
Procurador-Geral de contas
SilaiNE KariNE VENdraMiN
Procuradora de contas
fEliPE roSa crUZ
Procurador de contas
GUilHErME da coSTa SPErrY
Procurador de contas
STEPHENSoN oliVEira VicTEr
Procurador de contas
dEÍla BarBoSa Maia
Procuradora de contas
STaNlEY BoTTi fErNaNdES
Procurador de contas
daNiEllE fáTiMa PErEira da coSTa
Procuradora de contas

Protocolo: 815583
Portaria N° 284/2022/MPc/Pa
o ProcUrador-GEral dE coNTaS, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o disposto no art. 4º, parágrafo único, da lei comple-
mentar n. 09/1992, de 27 de janeiro de 1992, alterada pela lei comple-
mentar n. 151/2022, de 15 de junho de 2022;
coNSidEraNdo a necessidade de designação de um Procurador de contas 
para auxiliar os trabalhos da Procuradoria-Geral de contas;
rESolVE:
art. 1º designar o Procurador de contas STaNlEY BoTTi fErNaNdES, 
para, sem prejuízo de suas atuais atribuições, exercer o assessoramento 
permanente da Procuradoria-Geral de contas, inclusive ocupando a função 
de ouvidor-Geral do órgão.
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a contar de 17/06/2022.
Belém/Pa, 17 de junho de 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 815577
Portaria N° 285/2022/MPc/Pa
o ProcUrador-GEral dE coNTaS, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo a entrada em vigor da lei complementar n. 151, de 15 
de junho de 2022, que, ao alterar dispositivos da lei complementar n. 09, 
de 27 de janeiro de 1992, reorganizou a estrutura do Ministério Público de 
contas do Estado do Pará;
coNSidEraNdo as deliberações havidas durante a 9º reunião do colégio de 
Procuradores de contas de 2022, ocorrida aos 16 de junho do corrente ano;
rESolVE:
art. 1º dESiGNar as Procuradoras de contas daNiEllE fáTiMa PErEira 
da coSTa e SilaiNE KariNE VENdraMiN para, sem prejuízo de suas ou-
tras atribuições, exercerem, de 17 de junho de 2022 a 29 de fevereiro de 
2024, respectivamente, as funções de diretor e Vice-diretor do centro de 
Estudos e aperfeiçoamento funcional (cEaf).
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a contar de 17/06/2022.
Belém/Pa, 17 de junho de 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 815578
Portaria N° 282/2022/MPc/Pa
o ProcUrador-GEral dE coNTaS, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo a renúncia do Procurador de contas Stephenson oliveira 
Victer, ao cargo de corregedor-Geral do Ministério Público de contas do Es-
tado do Pará, registrada durante a 9ª reunião do colégio de Procuradores 
de contas de 2022, ocorrida aos 16 de junho do corrente ano;
coNSidEraNdo a eleição da Procuradora de contas deíla Barbosa Maia, 
para o cargo de corregedor-Geral do Ministério Público de contas do Esta-
do Pará, ocorrida logo após a sobredita renúncia;
coNSidEraNdo o art. 9º-c, §1º, da lei complementar Estadual nº 09, de 
27/01/1992, acrescentado pela lei complementar Estadual nº 106, de 21/07/2016;
rESolVE:
art. 1º designar a Procuradora de contas dEÍla BarBoSa Maia para, sem 
prejuízo de suas atribuições legais, exercer o cargo de corregedora-Geral 
do Ministério Público de contas do Estado do Pará, no período de 17 de 
junho de 2022 a 29 de fevereiro de 2024.
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a contar de 17/06/2022.
Belém/Pa, 17 de junho de 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 815574
Portaria N° 283/2022/MPc/Pa
o ProcUrador-GEral dE coNTaS, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo a renúncia do Procurador de contas Stephenson oliveira 
Victer, ao cargo de corregedor-Geral do Ministério Público de contas do Es-
tado do Pará, registrada durante a 9ª reunião do colégio de Procuradores 
de contas de 2022, ocorrida aos 16 de junho do corrente ano;
coNSidEraNdo o disposto no art. 4-a, da lei complementar n. 09/1992, 
de 27 de janeiro de 1992, alterada pela lei complementar n. 151/2022, 
de 15 de junho de 2022;
coNSidEraNdo a necessidade de designação de um Subprocurador-Ge-
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ral de contas para substituir o Procurador-Geral de contas durante seus 
afastamentos legais, bem como exercer as funções e atribuições que lhe 
forem delegadas;
coNSidEraNdo a renúncia da Procuradora de contas deíla Barbosa Maia, 
à função de Secretária do colégio de Procuradores de contas do Ministério 
Público de contas do Estado do Pará, registrada durante a 9ª reunião do 
colégio de Procuradores de contas de 2022, ocorrida aos 16 de junho do 
corrente ano, e a eleição do Procurador de contas Stephenson oliveira 
Victer, para ocupar a função vaga;
coNSidEraNdo a renúncia do Procurador de contas Stanley Botti fernan-
des, à função de Secretário do conselho Superior do Ministério Público de 
contas do Estado do Pará, registrada durante a 3ª Sessão Extraordinária 
do conselho do Ministério Público de contas do Estado do Pará, ocorrida 
aos 17 de junho do corrente ano, e a eleição do Procurador de contas Ste-
phenson oliveira Victer, para ocupar a função vaga;
rESolVE:
art. 1º designar o Procurador de contas STEPHENSoN oliVEira VicTEr 
para ocupar o cargo de Subprocurador-Geral de contas do Ministério Públi-
co de contas do Estado do Pará.
art. 2º designar, ainda, o Procurador de contas STEPHENSoN oliVEira 
VicTEr para exercer as funções de Secretário do colégio de Procuradores 
de contas do Ministério Público de contas do Estado do Pará e de Secretá-
rio do conselho Superior do Ministério Público de contas do Estado do Pará.
art. 3º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a contar de 17/06/2022.
Belém/Pa, 17 de junho de 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 815586
..

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 3248/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
r E S o l V E:
dESiGNar, como pregoeiro deste Órgão, o servidor rafaEl rodri-
GUES dE SoUZa para atuar no Pregão Eletrônico vinculado ao Gedoc 
nº 107226/2022, cujo objeto é a aquisição de recursos materiais para 
a concessão e outorga de honrarias no âmbito do Ministério Público do 
Estado do Pará, de acordo com o disposto no art. 3º, iV, da lei federal 
nº 10.520, de 17/7/2002, art. 13, i, do decreto federal nº 10.024, de 
20/09/2019, decreto Estadual 534, de 05 de fevereiro de 2020, art. 
5º, ii, da lei Estadual nº 6.474, de 6/8/2002, e arts. 10, Vi, e 11 do 
decreto Estadual nº 2.069, de 20/02/2006, e no impedimento deste, o 
servidor aNGElo NaZarENo coSTa BarBoSa, 1º Suplente, e a servi-
dora aNdrÉa Mara ciccio, 2ª Suplente, devendo atuar como membro 
da Equipe de apoio a servidora PaUla BEZErra KoUrY dE fiGUEirEdo 
para análise técnica das propostas e da documentação de qualificação 
técnica, e a servidora MoNica faBÍola caValcaNTE doS aNJoS e, no 
seu impedimento, aSdrUBal MENdES BENTES JUNior, Técnicos-con-
tadores, para análise da documentação contábil.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém (Pa), 20 de junho de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 816051
Portaria Nº 3249/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
r E S o l V E:
dESiGNar, como pregoeiro deste Órgão, o servidor rafaEl rodri-
GUES dE SoUZa para atuar no Pregão Eletrônico vinculado ao Gedoc 
nº 115232/2022, cujo objeto é o registro de Preços para a aquisi-
ção de consumíveis para impressora multifuncional, digital, colorida, 
Xerox Versant 280, novos e originais de fábrica, da mesma marca 
do equipamento, de acordo com o disposto no art. 3º, iV, da lei fe-
deral nº 10.520, de 17/7/2002, art. 5º, ii, e 7º, da lei Estadual nº 
6.474, de 6/8/2002, e arts. 13º, i, e 16, ii, do decreto Estadual 534, 
de 05/02/2020, e no impedimento deste, a servidora aNdrÉa Mara 
ciccio, 1ª Suplente, e o servidor aNGElo NaZarENo coSTa Bar-
BoSa, 2º Suplente, devendo atuar como membro da Equipe de apoio 
o servidor ValTEr aNdrEY ValoiS caValcaNTE e, no seu impedi-
mento, TarSo dE MElo fidEliS, para análise técnica das propostas 
e da documentação de qualificação técnica, e a servidora MoNica 
faBÍola caValcaNTE doS aNJoS e, no seu impedimento, aSdrU-
Bal MENdES BENTES JUNior, Técnicos-contadores, para análise da 
documentação contábil.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém (Pa), 20 de junho de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 816046

Portaria Nº 0412/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria 
n.º 114/2018- MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo discriminados licença para tratamento de 
saúde, com fulcro nos artigos 81 a 84 da lei nº 5.810/1994:
adriaNo Maia corrEa - Período: 26/05/2022 a 27/05/2022 - GEdoc nº 
128784/2022
alEXaNdrE MoTa rodriGUES - Período: 13/06/2022 - GEdoc nº 
129268/2022
alZira PiNTo frEiTaS - Período: 14/06/2022 - GEdoc nº 129117/2022
aNa Maria BraGa da SilVa - Período: 13/06/2022 a 14/06/2022 - GE-
doc nº 129260/2022
aNa orlaNda dE araUJo - Período: 09/06/2022 - GEdoc nº 128699/2022
aNToNio carloS daNTaS BoUTH - Período: 10/06/2022 - GEdoc nº 
129203/2022
BiaNca VaScoNcEloS WaNdErlEY corrEa - Período: 10/06/2022 a 
16/06/2022 - GEdoc nº 129032/2022
claUdia EUlalia araUJo TorK da SilVa - Período: 09/06/2022 a 
10/06/2022 - GEdoc nº 129246/2022
daNiEla SaNToS BaraTa oliVEira - Período: 10/06/2022 - GEdoc nº 
128766/2022
daNiElE BarBoSa dE oliVEira - Período: 09/06/2022 - GEdoc nº 
128657/2022
dENiSE crESPo SoarES - período: 10/06/2022 - GEdoc nº 128971/2022
dENiSE da SilVa diaS diNiZ - Período: 07/06/2022 a 09/06/2022 - GE-
doc nº 128671/2022
fErNaNda GoNcalVES dE araÚJo - Período: 09/06/2022 a 10/06/2022 
- GEdoc nº 128752/2022
HUriaS PiNHEiro aNdradE - Período: 08/06/2022 a 10/06/2022 - GE-
doc nº 129057/2022
iracEMa JaNdira oliVEira da SilVa - Período: 08/06/2022 a 
09/06/2022 - GEdoc nº 128769/2022
Jair SoUZa MEirElES - Período: 13/06/2022 a 14/06/2022 - GEdoc nº 
129262/2022
JUliaNa GoMES MarTEl - Período: 06/06/2022 - GEdoc nº 128928/2022
lUciaNa do ValE cardoSo doS SaNToS - Período: 02/06/2022 a 
03/06/2022 - GEdoc nº 129119/2022
Maira BrilHaNTE corrEa NEVES - Período: 13/06/2022 a 14/06/2022 - 
GEdoc nº 129295/2022
MarcUS ViNiciUS SilVa cordEiro - Período: 13/06/2022 - GEdoc nº 
129107/2022
PaUla criSTiNa SilVa BarBoSa - Período: 10/06/2022 - GEdoc nº 
128923/2022
raiMUNdo NoNaTo NaSciMENTo filHo - Período: 06/05/2022 a 
03/08/2022 - GEdoc nº 126581/2022
rENaTa SaMPaio corrEa - Período: 07/06/2022 a 09/06/2022 - GEdoc 
nº 128691/2022
ricardo aUGUSTo foNSEca ParaNHoS - Período: 13/06/2022 a 
14/06/2022 - GEdoc nº 128858/2022
rUY SUrUBiU dE araUJo TaVarES - Período: 13/03/2022 a 08/09/2022 
- GEdoc nº 127980/2022
SErGio doNiSETE BaNdEira BarroS - Período: 08/06/2022 a 
10/06/2022 - GEdoc nº 129090/2022
SoraYa PaiXao dE carValHo - Período: 13/06/2022 a 14/06/2022 - GE-
doc nº 128957/2022
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
Belém, 15 de junho de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0413/2022-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 à servidora abaixo relacionada, licença por Motivo de doença 
em Pessoa da família, com fulcro nos artigos 85 a 87 da lei nº 5.810/1994:
THaYSE oliVEira PaNToJa - Período: 07/06/2022 - GEdoc nº 
128809/2022
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
Belém, 15 de junho de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0416/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria 
n.º 114/2018- MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 15/01/2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo relacionados licença casamento, com 
fulcro no artigo 72, ii, da lei nº 5.810/94:
-allEN KENTo ariMoTo - Período: 25/03/2022 a 01/04/2022 - GEdoc 
nº 114530/2022
-lUaNa caMilE SEaBra GoNÇalVES fEio - Período: 25/03/2022 a 
01/04/2022 - GEdoc nº 114528/2022
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
Belém, 20 de junho de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
republicada por incorreção no d.o.e. de 31 de maio de 2022
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Portaria Nº 2780/2022-MP/PGJ
a ProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, EM EXErcÍcio, usando de suas 
atribuições legais,
coNSidEraNdo a necessidade de garantir o funcionamento e o 
cumprimento das atribuições do Grupo de Trabalho “Conflitos Agrários e 
Fundiários no Pará – GT Agrário”, criado pela PORTARIA nº 1.437/2010-
MP/PGJ, de 12/4/2010, publicada no d.o.E. de 20/5/2010; e,
coNSidEraNdo os termos do ofício nº 031/2022-Naf/MPPa, de 
16/5/2022, protocolizado no “SIP” sob o nº 7387/2022, em 16/5/2022,
r E S o l V E:
coNVocar os membros abaixo discriminados, integrantes do Grupo de 
Trabalho “Conflitos Agrários e Fundiários no Estado do Pará” - “GT Agrário”, 
a participarem, no dia 24/6/2022, às 14h30, da 2ª reunião ordinária do 
ano de 2022, a ser realizada de forma híbrida, presencialmente, na Sede 
do Núcleo de Questões agrárias e fundiárias - Naf, e por videoconferência, 
por link de acesso a ser disponibilizado oportunamente:
1. aline cunha da Silva - PJ de anapu;
2. Herena Neves Maués corrêa de Melo - PJ agrária de Santarém;
3. ione Missae da Silva Nakamura - PJ agrária de castanhal/ coordenadora 
do Naf;
4. José alberto Grisi dantas - PJ de São João do araguaia/ coordenador 
auxiliar do Naf;
5. Josélia leontina de Barros lopes - PJ de Marabá;
6. leonardo Jorge lima caldas - PJ de Santana do araguaia, respondendo 
pela PJ agrária de redenção;
7. louise rejane de araújo Silva Severino - PJ de cametá;
8. renata Valéria Pinto cardoso - PJ agrária de altamira;
9. Mariana Sousa cavaleiro de Macedo dantas - PJ agrária de Marabá; e,
10. Waldir Macieira da costa filho - Procurador de Justiça, com atribuições 
especiais à área agrária.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 30 de maio de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
ProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, EM EXErcÍcio
Portaria Nº 3180/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 57 da lei Estadual nº 5.810, de 
24.01.1994, e
coNSidEraNdo os termos do parecer jurídico nº 147/2022-aSS/JUr/PGJ, 
de 08/06/2022, acatado in totum pela PGJ, no bojo do expediente protoco-
lizado sob o nº 7362/2022, em 16/05/2022,
r E S o l V E:
i - rEcoNdUZir ao cargo de analista Jurídico, a servidora efetiva, alicE 
rafaEla rodriGUES dE aZEVEdo MaGriNElli, a contar de 14/06/2022.
ii - loTar a servidora na 4ª Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri de Belém.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 14 de junho de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 3192/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais,
coNSidEraNdo a exoneração da servidora larissa Paulina Souza Pinheiro 
do cargo de provimento em comissão de assessor Especializado de apoio 
Técnico operacional, Judicial e Extrajudicial, por meio da PorTaria nº 
2849/2022-MP/PGJ;
coNSidEraNdo que a nomeação não implicará aumento de despesa com 
pessoal no Ministério Público do Estado do Pará,
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, 
iGor rENaN araÚJo oliVEira, para exercer o cargo de provimento em 
comissão de assessor Especializado de apoio Técnico operacional, Judicial 
e Extrajudicial - MP.cPcE-102-4, a contar de 06/06/2022.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 14 de junho de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 3205/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo os termos do expediente GEdoc nº 124771/2022;
coNSidEraNdo a exoneração, a pedido, da servidora Emayra lima leite, por 
meio da PorTaria nº 3058/2022-MP/PGJ, publicada no doE de 14/06/2022;
coNSidEraNdo que a nomeação não implicará aumento de despesa com pessoal,
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, KEllY 
da rocHa SaNTaNa, para exercer o cargo de provimento em comissão de 
assessor de Promotoria de Justiça de Segunda Entrância, MP.cPcP102.3, 
a contar de 01/06/2022.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 15 de junho de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 3262/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso Viii, da lei complementar nº 
057, de 06 de julho 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Pará), c/c 
o art. 19, inciso ii, da lei Estadual no 5.810, de 24.01.1994;

r E S o l V E:
dElEGar a Exma. Sra. Promotora de Justiça de 2ª Entrância, PaloMa 
SAKALEM, atribuições específicas para, dar investidura no cargo de 
provimento em comissão de assessor de Promotoria de Justiça de Segunda 
Entrância, MP.cPcP-102.3, ao Sr. iGor rENaN araÚJo oliVEira, nomeado 
conforme a PorTaria nº 3192/2022-MP/PGJ, datada de 14/06/2022.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 20 de junho de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 3272/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, usando de 
suas atribuições legais; e considerando a decisão unânime do Egrégio con-
selho Superior do Ministério Público, na 10ª Sessão ordinária, realizada no 
dia 14/6/2022, cujo Extrato de ata foi publicada no d.o.E. de 20/6/2022,
r E S o l V E:
rEMoVEr, pelo critério de antiguidade, a Promotora de Justiça de 2ª En-
trância Érica alMEida dE SoUSa para o cargo de 3º Promotor de Justiça 
cível e de defesa dos direitos constitucionais fundamentais, Patrimônio 
Público e da Moralidade administrativa de Marituba.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 20 de junho de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 3273/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, usando de 
suas atribuições legais; e considerando a decisão unânime do Egrégio con-
selho Superior do Ministério Público, na 10ª Sessão ordinária, realizada no 
dia 14/6/2022, cujo Extrato de ata foi publicada no d.o.E. de 20/6/2022,
r E S o l V E:
rEMoVEr, pelo critério de antiguidade, a Promotora de Justiça de 2ª En-
trância Maria JoSÉ ViEira dE carValHo cUNHa para o cargo de 5º Pro-
motor de Justiça de defesa comunitária e da cidadania de castanhal.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 20 de junho de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 3274/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, usando de 
suas atribuições legais; e considerando a decisão unânime do Egrégio con-
selho Superior do Ministério Público, na 10ª Sessão ordinária, realizada no 
dia 14/6/2022, cujo Extrato de ata foi publicada no d.o.E. de 20/6/2022,
r E S o l V E:
rEMoVEr, pelo critério de antiguidade, o Promotor de Justiça de 2ª En-
trância GUilHErME cHaVES coElHo para o cargo de Promotor de Justiça 
de igarapé-açu.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 20 de junho de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 3275/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, usando de 
suas atribuições legais; e considerando a decisão unânime do Egrégio con-
selho Superior do Ministério Público, na 10ª Sessão ordinária, realizada no 
dia 14/6/2022, cujo Extrato de ata foi publicada no d.o.E. de 20/6/2022,
r E S o l V E:
rEMoVEr, pelo critério de antiguidade, a Promotora de Justiça de 2ª En-
trância BrENda MEliSSa fErNaNdES loUrEiro BraGa para o cargo de 
Promotor de Justiça de Maracanã.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 20 de junho de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 3276/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, usando de 
suas atribuições legais; e considerando a decisão unânime do Egrégio con-
selho Superior do Ministério Público, na 10ª Sessão ordinária, realizada no 
dia 14/6/2022, cujo Extrato de ata foi publicada no d.o.E. de 20/6/2022,
r E S o l V E:
rEMoVEr, pelo critério de antiguidade, a Promotora de Justiça de 3ª En-
trância ElaiNE carValHo caSTElo BraNco para o cargo de 2º Promotor 
de Justiça dos direitos constitucionais fundamentais e dos direitos Huma-
nos de Belém.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 20 de junho de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 3277/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, usando de 
suas atribuições legais; e considerando a decisão unânime do Egrégio con-
selho Superior do Ministério Público, na 10ª Sessão ordinária, realizada no 
dia 14/6/2022, cujo Extrato de ata foi publicada no d.o.E. de 20/6/2022,
r E S o l V E:
rEMoVEr, pelo critério de antiguidade, o Promotor de Justiça de 2ª En-
trância PaUlo SÉrGio da cUNHa MorGado JUNior para o cargo de 1º 
Promotor de Justiça criminal de castanhal.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 20 de junho de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
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Portaria Nº 3278/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, usando de 
suas atribuições legais; e considerando a decisão unânime do Egrégio con-
selho Superior do Ministério Público, na 10ª Sessão ordinária, realizada no 
dia 14/6/2022, cujo Extrato de ata foi publicada no d.o.E. de 20/6/2022,
r E S o l V E:
rEMoVEr, pelo critério de antiguidade, o Promotor de Justiça de 2ª En-
trância MaNoEl adilToN PErES dE oliVEira para o cargo de Promotor 
de Justiça de São caetano de odivelas.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 20 de junho de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 3279/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, usando de 
suas atribuições legais; e considerando a decisão unânime do Egrégio con-
selho Superior do Ministério Público, na 10ª Sessão ordinária, realizada no 
dia 14/6/2022, cujo Extrato de ata foi publicada no d.o.E. de 20/6/2022,
r E S o l V E:
rEMoVEr, pelo critério de antiguidade, a Promotora de Justiça de 1ª En-
trância olÍVia roBErTa NoGUEira dE oliVEira para o cargo de Promo-
tor de Justiça de Eldorado dos carajás.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 20 de junho de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 3280/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, usando de 
suas atribuições legais; e considerando a decisão unânime do Egrégio con-
selho Superior do Ministério Público, na 10ª Sessão ordinária, realizada no 
dia 14/6/2022, cujo Extrato de ata foi publicada no d.o.E. de 20/6/2022,
r E S o l V E:
rEMoVEr, pelo critério de antiguidade, a Promotora de Justiça de 1ª En-
trância lUciaNa VaScoNcEloS MaZZa para o cargo de Promotor de Jus-
tiça de ourém.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 20 de junho de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
Portaria Nº 3281/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, usando de 
suas atribuições legais; e considerando a decisão unânime do Egrégio con-
selho Superior do Ministério Público, na 10ª Sessão ordinária, realizada no 
dia 14/6/2022, cujo Extrato de ata foi publicada no d.o.E. de 20/6/2022,
r E S o l V E:
rEMoVEr, pelo critério de antiguidade, o Promotor de Justiça de 2ª En-
trância SUldBlaNo oliVEira GoMES para o cargo de 2º Promotor de 
Justiça de rondon do Pará.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
Belém, 20 de junho de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 816169
Portaria Nº 3247/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais,
r E S o l V E:
dESiGNar, como pregoeiro deste Órgão, o servidor rafaEl rodri-
GUES dE SoUZa para atuar no Pregão Eletrônico vinculado ao Gedoc nº 
130443/2021, cujo objeto é a aquisição de equipamentos de áudio, insta-
lação e treinamento de sistema de som para o Plenário “octávio Proença de 
Moraes”, de acordo com o disposto no art. 3º, IV, da Lei Federal nº 10.520, 
de 17/7/2002, art. 13, i, do decreto federal nº 10.024, de 20/09/2019, 
decreto Estadual 534, de 05 de fevereiro de 2020, art. 5º, ii, da lei Es-
tadual nº 6.474, de 6/8/2002, e arts. 10, Vi, e 11 do decreto Estadual nº 
2.069, de 20/02/2006, e no impedimento deste, o servidor aNGElo NaZa-
rENo coSTa BarBoSa, 1º Suplente, e a servidora aNdrÉa Mara ciccio, 
2ª Suplente, devendo atuar como membro da Equipe de apoio o servidor 
MaNoEl MESSiaS dE oliVEira SoUSa e, no seu impedimento, floriaNo 
KENJi YoKoYaMa, para análise técnica das propostas e da documentação 
de qualificação técnica, e a servidora MONICA FABÍOLA CAVALCANTE DOS 
aNJoS e, no seu impedimento, aSdrUBal MENdES BENTES JUNior, Téc-
nicos-contadores, para análise da documentação contábil.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém (Pa), 20 de junho de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 816170
eXtrato de Portaria N.º 034/2022-cGMP/Pa, de 15 de JUNHo de 2022. 
o corrEGEdor-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do 
Pará, no uso de  suas atribuições legais conferidas pelo artigo 30 da lei 
complementar Estadual n.º 057, de 06/07/2006 (lei orgânica do Ministério 
Público do Estado do Pará); r E S o l V E: instaurar o devido Processo 
administrativo disciplinar (Pad), em desfavor do Membro do Ministério 
Público do Estado do Pará, matrícula funcional n.º 999.2695 MP/Pa, 
pelos fatos constantes dos autos do Procedimento disciplinar Preliminar 
– PdP n.º 007/2022-cGMP/Pa. PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE e cUMPra-
SE. GaBiNETE da corrEGEdoria-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico do 
ESTado do Pará, em 15 de junho de 2022.
MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JUNior
Procurador de Justiça
corregedor-Geral do Ministério Público/Pa

Protocolo: 815622

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Modalidade: Pregão eletrônico nº 030/2022-MP/Pa
Número do Processo: 115232/2022-sGJ-ta
objeto: registro de Preços para a aquisição de consumíveis para impresso-
ra multifuncional, digital, colorida, Xerox Versant 280, novos e originais de 
fábrica, da mesma marca do equipamento, conforme condições, quantida-
des e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
regime de Execução: indireta
Tipo de licitação: Menor Preço por item
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: 04/07/2022
Hora da abertura: 9:00h (NoVE HoraS) – Horário dE BraSÍlia
orçamento:
Classificação: 12101.03.122.1494. 8760 – Governança e Gestão
Elemento: 3390-30 – Material de consumo
fonte: 0101 – recursos ordinários
ordenador responsável: dr cesar Bechara Nader Mattar Junior

Protocolo: 816067
Modalidade: Pregão eletrônico nº 028/2022-MP/Pa
objeto: aquisição de material de consumo.
regime de Execução: indireta
Tipo de licitação: Menor Preço por Grupo
Modo de disputa: aberto
Entrega do Edital: No site www.comprasgovernamentais.gov.br ou no Por-
tal da Transparência no site www.mppa.mp.br
observação: UaSG - 925980.
responsável pelo certame: angelo Nazareno costa Barbosa
local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br.
data da abertura: 04/07/2022
Hora da abertura: 9:00h (NoVE HoraS) – Horário dE BraSÍlia
  dotação orçamentária:
  Classificação: 12101. 03. 122. 1494. 8760 – Governança e Gestão
  Elemento: 339030 – Material de consumo
  fonte: 0101 – recursos ordinários
ordenador responsável: cesar Bechara Nader Mattar Junior - Procurador-
Geral de Justiça

Protocolo: 816088

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 022/2022-MP/Pa
OBJETO: Aquisição de impressora de crachás de identificação fun-
cional e cartões de PVc para a impressão de crachás
terMo de HoMoLoGaÇÃo
Tendo em vista o que consta do Protocolo nº 135070/2021 que ensejou o 
Pregão Eletrônico nº. 022/2022-MP/Pa, empreitada por preço global, no tipo 
menor preço e, diante do julgamento do Pregoeiro designado pela PorTaria 
nº. 2853/2022-MP/PGJ, homologo o resultado do certame mencionado a 
favor das empresas abaixo, para todos os efeitos previstos em lei:
08.740.327/0001-01- SYSTEM card 460 coNTrolE dE acESSo E idEN-
Tificacao lTda – ToTal r$28.900,00:
item 01 – Valor Total: r$ 19.000,00
item 02 – Valor Total: r$ 9.900,00
Valor Total do certame: r$ 28.900,00
Encaminhe-se os autos à atividade de licitações para as providências pertinentes.
Belém-Pa, 20 de junho de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 815887

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 3240/2022-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 lUciaNa dE JESUS da SilVa oliVEira, aU-
Xiliar dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.1502, lotada na Promotoria 
de Justiça de rondon do Pará, a importância de r$ 1.200,00 (hum mil e 
duzentos reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período 
de aplicação 8/6 até 7/8/2022, 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$ 1.200,00
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, 20 de junho de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
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Portaria Nº 3241/2022-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 lUciaNa dE JESUS da SilVa oliVEira, aU-
Xiliar dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.1502, lotada na Promotoria 
de Justiça de rondon do Pará, a importância de r$ 1.700,00 (hum mil e 
setecentos reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, perío-
do 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$ 1.700,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 30/6/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 20 de junho de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 3242/2022-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 PollYaNNa MaciEl lara crUZ, aUXiliar dE 
adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.3476, lotada na Promotoria de Justiça 
de canaã dos carajás, a importância de r$ 2.550,00 (dois mil, quinhentos 
e cinquenta reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, perí-
odo de aplicação 9/6 até 8/8/2022, 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$ 2.000,00
3390-39 - o.S. Terceiros - P. Jurídica r$ 550,00
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, 20 de junho de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 3243/2022-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 iraNicE oliVEira da SilVa, aUXiliar dE 
adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.° 999.2987, lotada na Promotoria de Justiça 
de Novo Progresso, a importância de r$ 750,00 (setecentos e cinquenta 
reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de apli-
cação 2/6 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$ 750,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 30/6/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 20 de junho de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 3244/2022-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 MYcHaEl dE oliVEira coSTa, aSSESSor 
dE PJ dE 1ª ENTrÂNcia, Matrícula n.º 999.3095, lotado na Promotoria 
de Justiça de ourém, a importância de r$ 650,00 (seiscentos e cinquenta 
reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de apli-
cação 1º/6 até 31/7/2022, 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$ 650,00
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, 20 de junho de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 3245/2022-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 MYcHaEl dE oliVEira coSTa, aSSESSor 
dE PJ dE 1ª ENTrÂNcia, Matrícula n.º 999.3095, lotado na Promotoria 
de Justiça de ourém, a importância de r$ 750,00 (setecentos e cinquenta 
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$ 750,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 30/6/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 20 de junho de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro

Portaria Nº 3246/2022-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 SUEllEN BarBoSa coUTiNHo, aSSESSor 
dE ProMoToria dE JUSTiÇa dE 1ª ENTrÂNcia, Matrícula n.º 999.2875, 
lotada na Promotoria de Justiça de limoeiro do ajuru, a importância de r$ 
500,00 (quinhentos reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamen-
to, período de aplicação 2/6 até 1º/8/2022, 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$ 500,00
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, 20 de junho de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 3250/2022-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 lUcaS MElo caMarGo, aSSESSor dE PJ dE 
1ª ENTrÂNcia, Matrícula n.º 999.3242, lotado na Promotoria de Justiça 
de Pacajá, a importância de r$ 1.780,00 (hum mil, setecentos e oitenta 
reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de apli-
cação 7/6 até 6/8/2022, 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$ 1.300,00
3390-39 - o.S. Terceiros - P. Jurídica r$ 480,00
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, 20 de junho de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 3251/2022-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 roBErTa da SilVEira alEiXo, aSSESSora 
dE PJ dE 1ª ENTrÂNcia, Matrícula n.° 999.3109, lotada na Promotoria 
de Justiça de irituia, a importância de r$ 1.000,00 (hum mil 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$ 1.000,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 30/6/2022.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 BElÉM, 20 de junho de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
Portaria Nº 3252/2022-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 EliETE BaTiSTa dE oliVEira, aSSESSora 
dE ProMoToria dE JUSTiÇa dE 1ª ENTrÂNcia, Matrícula n.º 999.2661, 
lotada na Promotoria de Justiça de anapu, a importância de r$ 500,00 
(quinhentos reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, perí-
odo de aplicação 2/6 até 1º/8/2022, 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$ 500,00
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, 20 de junho de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro

Protocolo: 816168
..

diÁria
.

republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 28 de 
janeiro de 2022
Portaria Nº 0209/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 102015/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PEdro rENaN caJado BraSil
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de alenquer
MaTrÍcUla: 999.2322
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fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: alenquer - Pa
dESTiNo(S): oriximiná/Pa
PErÍodo(S): 24/01/2022 - 27/01/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (três e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 24 de janeiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.E. de 10 de feve-
reiro de 2022
Portaria Nº 0324/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 101404/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Mario cESar NaBaNTiNo arraiS BraUNa
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de chaves
MaTrÍcUla: 999.2750
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: chaves - Pa
dESTiNo(S): Melgaço/Pa
PErÍodo(S): 18/01/2022 - 22/01/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (três e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 02 de fevereiro de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3045/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 127209/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Waldir MaciEira da coSTa filHo
carGo/fUNÇÃo: 15o Procurador de Justiça cível
MaTrÍcUla: 999.109
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 13/06/2022 - 13/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar, na qualidade de represen-
tante do MPPa como Procurador de Justiça de feitos agrários e fundiários, 
do evento “rodas de conversa: racismo e necropolítica - fechamento de 
escolas do campo e experiências exitosas na educação quilombola nos mu-
nicípios de Castanhal, Inhangapi e São Miguel do Guamá”, a ser realizado 
no dia 13 de junho de 2022
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 08 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3046/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 127528/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: SaNdro caSTro alENcar
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-iV
MaTrÍcUla: 999.854
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: conceição do araguaia - Pa
dESTiNo(S): redenção/Pa
PErÍodo(S): 20/06/2022 - 21/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do “Projeto: Dinamizando a Orientação Funcional” a ser realizada nos dias 
20 e 21 de junho de 2022, em redenção/Pa
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 08 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3047/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,

r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 127328/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoZiMo aZEVEdo BoTElHo
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1126
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marapanim/Pa, Soure/Pa
PErÍodo(S): 13/06/2022 - 15/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 (dois) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 08 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3048/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 122337/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: alTiNo raNiEri JUNior
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor MiliTar ii - cPc-MP-GM ii
MaTrÍcUla: 999.3264
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): igarapé-açu/Pa
PErÍodo(S): 23/05/2022 - 23/05/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 08 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3049/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 125370/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS HiroYUKi NaGaNo NiSHida
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor MiliTar iii - cPc-MP-GM iii
MaTrÍcUla: 999.3273
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa, Parauapebas/Pa
PErÍodo(S): 06/06/2022 - 10/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Ministrar 
curso de Brigada de incêndio Nível i na PJ de Parauapebas/Pa
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 08 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3050/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 122728/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: clEidiSSoN roBSoN da SilVa TEiXEira
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3280
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Baião/Pa, Tailândia/Pa, acará/Pa
PErÍodo(S): 04/07/2022 - 13/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 9 e 1/2 (nove e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial - realizar a segurança dos Membros deste 
Parquet durante a realização de correição ordinária e orientação funcional 
na região administrativa Tocantins (abaetetuba, acara, Baião, Barcarena, 
igarapé Miri, limoeiro do ajuru, Mocajuba, Moju e Tailândia, no período de 
04 a 13/07/2022
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 08 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 3052/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 127632/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: NElSoN EdiVal BraGa caSTro
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 333.330
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): cachoeira do arari/Pa
PErÍodo(S): 08/06/2022 - 10/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
, 08 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3053/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 127731/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: BrUNo cardoSo rodriGUES
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2805
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): abaetetuba/Pa
PErÍodo(S): 04/07/2022 - 13/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 9 e 1/2 (nove e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial - realizar a segurança dos Membros deste 
Parquet durante a realização da correição ordinária da ra Tocantins (aba-
etetuba, acará, Baião, Barcarena, cametá, igarapé-Miri, limoeiro do aju-
ru, Mocajuba, Moju e Tailândia).
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 08 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3054/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 122865/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: clEidiSSoN roBSoN da SilVa TEiXEira
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3280
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): capanema/Pa
PErÍodo(S): 17/07/2022 - 29/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 12 e 1/2 (doze e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial - realizar a segurança institucional do corre-
gedor-Geral do MPPa e equipe na realização das atividades correcionais e 
demais atos necessários na região administrativa NordESTE ii, no perío-
do de 17 a 29/06/2022
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 09 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3059/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 127558/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE oSiEl PirES dE oliVEira
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-a-i
MaTrÍcUla: 999.3006
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: conceição do araguaia - Pa
dESTiNo(S): redenção/Pa
PErÍodo(S): 20/06/2022 - 21/06/2022

QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do “Projeto: Dinamizando a Orientação Funcional” a ser realizada nos dias 
20 e 21 de junho de 2022, em redenção/Pa
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 10 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3060/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 127532/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: THaYaNNE GaMa dE MENEZES rEZENdE
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor dE ProMoToria dE JUSTiÇa dE SEGUNda 
ENTrÂNcia
MaTrÍcUla: 999.2223
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Parauapebas/Pa
PErÍodo(S): 29/06/2022 - 01/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do “Seminário de Direito Eleitoral – Pará 2022”, a ser realizado no período 
de 30 de junho a 01 de julho de 2022, em Parauapebas/Pa
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 10 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3061/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 127681/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUcaS da coSTa alMEida
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor dE ProMoToria dE JUSTiÇa dE PriMEira 
ENTr
MaTrÍcUla: 999.3216
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Santana do araguaia - Pa
dESTiNo(S): redenção/Pa
PErÍodo(S): 19/06/2022 - 21/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar da reunião referente ao “Pro-
jeto: Dinamizando a Orientação Funcional” a ser realizada nos dias 20 e 21 
de junho de 2022, em redenção/Pa
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 10 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3062/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 127759/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: SaNdrYlENE MarQUES MElo SaNToS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor dE ProMoToria dE JUSTiÇa dE PriMEira 
ENTr
MaTrÍcUla: 999.2978
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: ourilândia do Norte - Pa
dESTiNo(S): redenção/Pa
PErÍodo(S): 19/06/2022 - 22/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s) fiNalidadE: 
curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar da orientação 
funcional referente ao “Projeto: Dinamizando a Orientação Funcional” a ser 
realizada nos dias 20 e 21 de junho de 2022, em redenção/Pa
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 10 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3063/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 127222/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: alEXaNdrE ViNiciUS oliVEira dUarTE
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carGo/fUNÇÃo: aSSESSor dE ProMoToria dE JUSTiÇa dE SEGUNda ENTrÂ
MaTrÍcUla: 999.3039
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Xinguara - Pa
dESTiNo(S): redenção/Pa
PErÍodo(S): 19/06/2022 - 22/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do “Projeto: Dinamizando a Orientação Funcional” a ser realizada nos dias 
20 e 21 de junho de 2022, em redenção/Pa
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 10 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3064/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 127520/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoZiaNY alMEida da SilVa MElo
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor dE ProMoToria dE JUSTiÇa dE SEGUNda 
ENTrÂ
MaTrÍcUla: 999.3232
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: conceição do araguaia - Pa
dESTiNo(S): redenção/Pa
PErÍodo(S): 20/06/2022 - 21/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s) fiNalidadE: curso/encontro/
seminário (anexar programação) - Participar do “Projeto: dinamizando a 
Orientação Funcional” a ser realizada nos dias 20 e 21 de junho de 2022, 
em redenção/Pa
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 10 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3065/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 127559/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GEiSMario SilVa doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: oficial dE SErVicoS aUXiliarES - aoa-B-iV
MaTrÍcUla: 999.915
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): São domingos do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 13/06/2022 - 13/06/2022, 27/06/2022 - 27/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
FINALIDADE: Entrega de notificação - Dar cumprimento de diligências na-
quele município.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 10 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3066/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 127405/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: arTHUr SoUSa dE alMEida
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor dE ProMoToria dE JUSTiÇa dE SEGUNda 
ENTrÂ
MaTrÍcUla: 999.2656
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Breu Branco - Pa
dESTiNo(S): Pacajá/Pa PErÍodo(S): 25/05/2022 - 26/05/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: cumprimento de mandados judiciais - dar cumprimento de 
ordem de missão
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 10 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3067/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,

r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 127525/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rodriGo caNGUSSU alVES
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1265
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: conceição do araguaia - Pa
dESTiNo(S): redenção/Pa
PErÍodo(S): 20/06/2022 - 21/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s) fiNalidadE: curso/encontro/semi-
nário (anexar programação) - Participar do “Projeto: dinamizando a orientação 
Funcional” a ser realizada nos dias 20 e 21 de junho de 2022, em Redenção/PA
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 10 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3068/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 124081/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lorE TaTiaNa NEriS doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-iV
MaTrÍcUla: 999.1827
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: colares - Pa
dESTiNo(S): Santo antônio do Tauá/Pa
PErÍodo(S): 02/06/2022 - 03/06/2022, 06/06/2022 - 06/06/2022, 
10/06/2022 - 10/06/2022, 13/06/2022 - 14/06/2022, 20/06/2022 - 
20/06/2022, 24/06/2022 - 24/06/2022, 27/06/2022 - 27/06/2022, 
29/06/2022 - 29/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 (cinco) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição legal - Prestar apoio administrativo na PJ de 
Santo antônio do Tauá/Pa
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 10 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3069/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 127780/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: SUEllEN BarBoSa coUTiNHo
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor dE ProMoToria dE JUSTiÇa dE PriMEira ENTr
MaTrÍcUla: 999.2875
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: limoeiro do ajuru - Pa
dESTiNo(S): abaetetuba/Pa
PErÍodo(S): 04/07/2022 - 05/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar de reunião administrati-
va com a cGMP (dinamizando a orientação funcional); considerando a 
aquiescência do Promotor de Justiça de limoeiro do ajuru
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 10 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3070/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 127180/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: riTa caSSia da SilVa rodriGUES
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-iii
MaTrÍcUla: 999.2317
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Óbidos - Pa
dESTiNo(S): Juruti/Pa
PErÍodo(S): 19/06/2022 - 24/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de Juruti/Pa
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 10 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 3071/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 125538/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENaTa SilVa BilBY
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-ii
MaTrÍcUla: 999.2689
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Jacareacanga - Pa
dESTiNo(S): itaituba/Pa
PErÍodo(S): 12/06/2022 - 16/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 10 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3072/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 126339/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: dEiSE Maria aNdradE ViaNa liNdolfo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1138
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Maracanã/Pa
PErÍodo(S): 02/06/2022 - 03/06/2022, 07/06/2022 - 07/06/2022, 
09/06/2022 - 09/06/2022, 13/06/2022 - 13/06/2022, 15/06/2022 - 
15/06/2022, 21/06/2022 - 21/06/2022, 23/06/2022 - 23/06/2022, 
28/06/2022 - 28/06/2022, 30/06/2022 - 30/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 (cinco) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de Maracanã/Pa
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 10 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3073/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 122713/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: clEidiSSoN roBSoN da SilVa TEiXEira
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3280
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa, Xinguara/Pa
PErÍodo(S): 17/06/2022 - 26/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 9 e 1/2 (nove e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial - realizar a segurança dos Membros deste 
Parquet durante a correição ordinária nas Promotorias de Justiça de Xin-
guara, ourilândia do Norte, rio Maria, Tucumã e São felix do Xingu, perten-
centes a região administrativa Sudeste ii, no período de 18 a 25/06/2022
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 10 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3074/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 125738/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rafaEl alVES coElHo
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2469
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São félix do Xingu/Pa
PErÍodo(S): 02/06/2022 - 03/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 10 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 3075/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 128253/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENaTa ValEria PiNTo cardoSo
carGo/fUNÇÃo: 6o Promotor de Justiça de altamira
MaTrÍcUla: 999.1542
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: altamira - Pa
dESTiNo(S): Brasil Novo/Pa
PErÍodo(S): 06/06/2022 - 08/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 10 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3076/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 126099/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: SaBriNa MaMEdE NaPolEao KalUME
carGo/fUNÇÃo: 7o Promotor de Justiça de castanhal
MaTrÍcUla: 999.1548
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): São João da Ponta/Pa
PErÍodo(S): 30/05/2022 - 30/05/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar de reunião com o crEaS 
(centro de referência Especializado de assistência Social) no Município de 
São Joao da Ponta/Pa
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 10 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3077/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 127360/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: WENdEl coSTa BarrETo
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (Soldado) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3304
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Tucuruí - Pa
dESTiNo(S): Pacajá/Pa
PErÍodo(S): 25/05/2022 - 26/05/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElEM/Pa, 10 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3078/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 128127/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rEGiNaldo cESar liMa alVarES
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça de castanhal
MaTrÍcUla: 999.1345
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Maracanã/Pa
PErÍodo(S): 21/06/2022 - 22/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - Participar de sessão do Tribunal do Júri na 
comarca de Maracanã/Pa
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElEM/Pa, 10 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 3079/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 127822/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNGlE daNGElES foNSEca liMa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (Soldado) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2945
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa, Xinguara/Pa
PErÍodo(S): 17/06/2022 - 26/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 9 e 1/2 (nove e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial - realizar a segurança dos Membros deste Parquet 
durante a a realização de correição ordinária nas Promotorias de Justiça de Xin-
guara, ourilândia do Norte, rio Maria, Tucumã e São felix do Xingu, pertencentes 
a região administrativa Sudeste ii, no período de 17 a 26/06/2022
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 10 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3080/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 128128/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: iSMaYlE doS SaNToS GaMa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3233
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): abaetetuba/Pa
PErÍodo(S): 04/07/2022 - 13/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 9 e 1/2 (nove e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial - realizar a segurança dos Membros deste 
Parquet durante a realização de correição ordinária e orientação funcional 
na região administrativa Tocantins (abaetetuba, acara, Baião, Barcarena, 
igarapé Miri, limoeiro do ajuru, Mocajuba, Moju e Tailândia), no período 
de 04 a 13/07/2022
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 10 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3081/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 128130/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: iSMaYlE doS SaNToS GaMa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3233
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): capanema/Pa
PErÍodo(S): 17/07/2022 - 29/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 12 e 1/2 (doze e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial - realizar a segurança dos Membros deste 
Parquet durante a correição ordinária nos cargos das Promotorias de Jus-
tiça da ra Nordeste ii
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 10 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3082/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 127568/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JUlio cESar doS SaNToS BESSa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3335
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.

oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Paragominas/Pa, capanema/Pa, castanhal/Pa
PErÍodo(S): 30/05/2022 - 01/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 10 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3083/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 128131/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: BrUNo cardoSo rodriGUES
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2805
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): capanema/Pa
PErÍodo(S): 17/07/2022 - 29/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 12 e 1/2 (doze e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial - realizar a segurança dos Membros deste 
Parquet durante a correição ordinária nos cargos das Promotorias de Jus-
tiça da ra Nordeste ii
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 10 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3084/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 127353/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUciaNo PirES da SilVa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3468 fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, 
de 16/5/1984 c/c lei Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei 
Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Muaná/Pa
PErÍodo(S): 01/06/2022 - 03/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial - realizar a segurança dos Membros deste 
Parquet durante a correição ordinária e devolutiva da escuta social na Pro-
motoria de Justiça de Muaná/Pa
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 10 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3085/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 127740/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: alTiNo raNiEri JUNior
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor MiliTar ii - cPc-MP-GM ii
MaTrÍcUla: 999.3264
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marapanim/Pa
PErÍodo(S): 13/06/2022 - 13/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 10 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3096/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 127741/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENaTa criSTiNa dE MaToS MarTiNS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor dE PlaNEJaMENTo iNSTiTUcioNal
MaTrÍcUla: 999.630
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fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): abaetetuba/Pa
PErÍodo(S): 04/07/2022 - 13/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 9 e 1/2 (nove e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - auxiliar nos trabalhos ine-
rentes ao ato de fiscalização, orientação funcional e escuta social, que será 
realizada na região administrativa Tocantins que abrange os municípios de 
abaetetuba, acará, Baião, Barcarena, cametá, igarapé-Miri, limoeiro do 
ajuru, Mocajuba, Moju e Tailândia.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElEM/Pa, 10 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3097/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 127777/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: alEXaNdrE liMa da Graca
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor da corrEGEdoria-GEral - MP.cP-
cP-102.05
MaTrÍcUla: 999.2654
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): abaetetuba/Pa
PErÍodo(S): 04/07/2022 - 13/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 9 e 1/2 (nove e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - auxiliar nas atividades de 
correição ordinária, orientação funcional e escuta social, que será realizada 
na região administrativa Tocantins que abrange os municípios de abaete-
tuba, acará, Baião, Barcarena, cametá, igarapé-Miri, limoeiro do ajuru, 
Mocajuba, Moju e Tailândia.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElEM/Pa, 10 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3110/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 127826/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENaTa doS SaNToS foNSEca
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1160
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): fortaleza/cE
PErÍodo(S): 19/07/2022 - 22/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do “Curso Completo de Suprimento de Fundos”, a ser realizado no período 
de 20 a 22 de julho de 2022, em fortaleza/cE.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElEM/Pa, 13 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3111/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 128012/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: iValdo caValcaNTE do NaSciMENTo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1520
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 13/06/2022 - 13/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Evento 
“rodas de conversa Sobre racismo, Necropolítica e fechamento das Esco-
las do campo e Experiências Exitosas da Educação Quilombola envolvendo 
os municípios de Castanhal, Inhangapi e São Miguel do Guamá”, que ocor-
rerá no auditório do Ministério Público de castanhal, no dia 13/06/2022.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElEM/Pa, 13 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 3112/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 128089/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS EUGENio rodriGUES SalGado doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: coordenador de centro de apoio operacional dos direi-
tos Sociais (caodS)
MaTrÍcUla: 999.456
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Vitória/ES
PErÍodo(S): 28/06/2022 - 01/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participação na ii reunião ordinária do 
GNdH, que será realizada em Vitória/ES, no período de 29 a 30/06/2022.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElEM/Pa, 13 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3113/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 128116/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marco aNToNio da SilVa caSTro
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1371
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa
PErÍodo(S): 18/06/2022 - 25/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 7 e 1/2 (sete e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - auxiliar nos atos de cor-
reição ordinária nas Promotorias de Justiça que integram a região ad-
ministrativa SUdESTE ii (PJ de Xinguara, ourilândia do Norte, rio Maria, 
Tucumã e São félix do Xingu), no período de 18 à 25/06/2022.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElEM/Pa, 13 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3114/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 128301/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: daNiEllY laUrENTiNo daMaSio
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PEdaGoGo - aTc-a-iV
MaTrÍcUla: 999.2094
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): abaetetuba/Pa
PErÍodo(S): 13/06/2022 - 15/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra - realizar vistoria nas escolas 
do município de abaetetuba.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElEM/Pa, 13 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3120/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 128419/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE ilToN liMa MorEira JUNior
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Tailândia
MaTrÍcUla: 999.2320
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Tailândia - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, altamira/Pa
PErÍodo(S): 13/06/2022 - 16/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElEM/Pa, 13 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 3121/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 128488/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: alaN JoHNNES lira fEiToSa
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Mosqueiro
MaTrÍcUla: 999.2349
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa, itupiranga/Pa
PErÍodo(S): 13/06/2022 - 15/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - realizar sessão do Tribunal do Juri no mu-
nicípio de itupiranga/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElEM/Pa, 13 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3122/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 128445/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: oTHoN alVES fialHo PEiXoTo
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.2648
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: ananindeua - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa
PErÍodo(S): 20/06/2022 - 30/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 10 e 1/2 (dez e e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElEM/Pa, 13 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3123/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 123597/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: adriaNa PaSSoS fErrEira
carGo/fUNÇÃo: 3o Promotor de Justiça de abaetetuba
MaTrÍcUla: 999.1694
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: abaetetuba - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 26/05/2022 - 27/05/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Seminário - Participação no Seminário “Segurança Pública e 
Populações Negras no Pará”, no período de 26 e 27/05/2022, em Belém/
Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElEM/Pa, 13 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3124/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 127439/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: alEX MarTiNS aZUlaY
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3257
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(S): 03/06/2022 - 03/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElEM/Pa, 13 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 815791

republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 15 de 
março de 2022
Portaria Nº 0934/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 111830/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GlaUToN rodriGo doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3320
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Mãe do rio/Pa, aurora do Pará/Pa, ipixuna do Pará/Pa, Para-
gominas/Pa, Ulianópolis/Pa, dom Eliseu/Pa, Tomé-açu/Pa
PErÍodo(S): 16/05/2022 - 18/05/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 09 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 18 de 
março de 2022
Portaria Nº 1121/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 113025/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EriKa MENEZES dE oliVEira
carGo/fUNÇÃo: chefe gabinete PGJ
MaTrÍcUla: 999.1363
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Mãe do rio/Pa, aurora do Pará/Pa, ipixuna do Pará/Pa, Para-
gominas/Pa, Ulianópolis/Pa, dom Eliseu/Pa, Tomé-açu/Pa
PErÍodo(S): 16/05/2022 - 18/05/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar, como integrante da comitiva 
da PGJ, da visita institucional à região administrativa Nordeste iii.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 15 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 24 de 
março de 2022
Portaria Nº 1334/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 113960/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: alEX MarTiNS aZUlaY
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3257
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Mãe do rio/Pa, aurora do Pará/Pa, ipixuna do Pará/Pa, Para-
gominas/Pa, Ulianópolis/Pa, dom Eliseu/Pa, Tomé-açu/Pa
PErÍodo(S): 16/05/2022 - 18/05/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 22 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 13 de 
abril de 2022
Portaria Nº 1597/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 115386/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JUNior
carGo/fUNÇÃo: corregedor-Geral do Ministério Público
MaTrÍcUla: 601.799
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
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dESTiNo(S): Brasília/df
PErÍodo(S): 18/04/2022 - 20/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar, na condição de corregedor–
Geral, da “5ª Sessão Ordinária do Conselho Nacional do Ministério Público”, 
bem como da reunião entre os corregedores-Gerais e o corregedor Nacio-
nal, que acontecerão em Brasília/df
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 06 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2991/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 127093/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: adriaNa PaSSoS fErrEira
carGo/fUNÇÃo: 3o Promotor de Justiça de abaetetuba
MaTrÍcUla: 999.1694
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: abaetetuba - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa
PErÍodo(S): 06/05/2022 - 06/05/2022, 09/05/2022 - 09/05/2022, 
19/05/2022 - 20/05/2022, 23/05/2022 - 23/05/2022, 30/05/2022 - 
30/05/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 07 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2992/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 126541/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE EdValdo PErEira SalES
carGo/fUNÇÃo: diretor-Geral - cEaf
MaTrÍcUla: 999.817
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): campo Grande/MS
PErÍodo(S): 22/06/2022 - 25/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar, na qualidade de diretor-Ge-
ral do cEaf, da 4ª reunião ordinária do colégio de diretores e centro de 
Estudo e aperfeiçoamento funcional do Ministério Público do Brasil
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 07 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2993/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 127173/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lEoNardo fraNco coSTa
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor MiliTar i - cPc-MP-GM i
MaTrÍcUla: 999.3256
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(S): 03/06/2022 - 03/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 07 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2994/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 127178/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNToNio TadEU MacHado dE aMoriM
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3285
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.

oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(S): 03/06/2022 - 03/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 07 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2995/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 127050/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNToNio carloS araUJo PirES
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-c-iii
MaTrÍcUla: 999.471
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa, Óbidos/Pa
PErÍodo(S): 27/06/2022 - 01/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de manu-
tenção, instalação de uma central telefônica e um rack na PJ de Óbidos/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 07 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2996/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 127051/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EVEraldo dE SoUZa GoMES
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1651
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa, Óbidos/Pa
PErÍodo(S): 27/06/2022 - 01/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de manu-
tenção, instalação de uma central telefônica e um rack na PJ de Óbidos/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 07 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2997/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 125654/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: cliSciaNo NaSciMENTo SoUZa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3412
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 24/05/2022 - 24/05/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - dar cumprimento de ordem de missão
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 07 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2998/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 126854/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNciSco SiMEao dE alMEida JUNior
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Santarém Novo
MaTrÍcUla: 999.2327
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Santarém Novo - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, Marabá/Pa, Xinguara/Pa
PErÍodo(S): 21/06/2022 - 30/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 8 (oito) diaria(s)
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fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 07 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2999/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 1715/2022-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 13/04/2022, protocolo 116219/2022, conforme abaixo relacionada:
NoME: raiMUNdo caMPoS SilVa NETo
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 333.394
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Santarém
dESTiNo(S): oriximiná/Pa
PErÍodo(S): 17/04/2022 - 19/04/2024
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 07 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3000/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 125646/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: raiMUNdo EdiNaldo da SilVa PaES
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-B-i
MaTrÍcUla: 999.1580
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Paragominas/Pa
PErÍodo(S): 13/06/2022 - 15/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ma-
nutenção na PJ de Paragominas/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 07 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3001/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 125649/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUiZ lUdUVico dE alMEida
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-c-iV
MaTrÍcUla: 999.347
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Paragominas/Pa
PErÍodo(S): 13/06/2022 - 15/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ma-
nutenção na PJ de Paragominas/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 07 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3002/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 126586/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EriKa MENEZES dE oliVEira
carGo/fUNÇÃo: chefe gabinete PGJ
MaTrÍcUla: 999.1363
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(S): 03/06/2022 - 03/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - Participar do ato de Entrega 
das Novas instalações da Sede do Ministério Público no município de iga-
rapé-Miri, no dia 03 de junho de 2022
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 07 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 3003/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 124072/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marcio lEal diaS
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Marapanim
MaTrÍcUla: 999.1343
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Marapanim - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 01/06/2022 - 01/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 07 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3004/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias complementares, em virtude de haver sido autorizado 
deslocamento no âmbito do expediente nº 116940/2022, conforme abaixo 
relacionado:
NoME: raiMUNdo EdiNaldo da SilVa PaES
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-B-i
MaTrÍcUla: 999.1580
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(S): 12/04/2022 - 13/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ur-
gência na PJ de igarapé-Miri/Pa.
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 07 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3005/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 126485/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GaBriEl PEiXoTo oliVEira
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - EcoNoMiSTa - aTc-a-i
MaTrÍcUla: 999.2967
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Brasília/df
PErÍodo(S): 27/06/2022 - 30/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do “VII Fórum Nacional das Transferências da União” a ser realizado nos 
dias 28 a 30 de junho de 2022, em Brasília/df
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 07 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3006/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 126439/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENaTa ValEria PiNTo cardoSo
carGo/fUNÇÃo: 6o Promotor de Justiça de altamira
MaTrÍcUla: 999.1542
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: altamira - Pa
dESTiNo(S): Brasil Novo/Pa
PErÍodo(S): 30/05/2022 - 01/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 07 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 3007/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 113219/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JaNE clEidE SilVa SoUZa
carGo/fUNÇÃo: 10o Promotor de Justiça de Marabá
MaTrÍcUla: 999.1332
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Nova ipixuna/Pa
PErÍodo(S): 18/03/2022 - 18/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Visita e inspeção em abrigo - realizar inspeção de rotina ao 
abrigo do município de Nova ipixuna/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 07 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3008/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 126669/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rEGiNaldo cESar liMa alVarES
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça de castanhal
MaTrÍcUla: 999.1345
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): igarapé-açu/Pa
PErÍodo(S): 19/05/2022 - 19/05/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - Participar de sessão do Tribunal do Júri na 
comarca de igarapé-açú/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 07 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3009/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 125836/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rUY coSTa da SilVa JUNior
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (Soldado) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3312
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): irituia/Pa
PErÍodo(S): 14/06/2022 - 15/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 07 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3010/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 123880/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JaNE clEidE SilVa SoUZa
carGo/fUNÇÃo: 10o Promotor de Justiça de Marabá
MaTrÍcUla: 999.1332
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): itupiranga/Pa
PErÍodo(S): 01/06/2022 - 02/06/2022, 06/06/2022 - 07/06/2022, 
09/06/2022 - 09/06/2022, 13/06/2022 - 15/06/2022, 20/06/2022 - 
23/06/2022, 27/06/2022 - 28/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 7 (sete) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 07 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 3011/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 115750/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JaNE clEidE SilVa SoUZa
carGo/fUNÇÃo: 10o Promotor de Justiça de Marabá
MaTrÍcUla: 999.1332
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Nova ipixuna/Pa
PErÍodo(S): 04/04/2022 - 04/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Visita e inspeção em abrigo - realizar inspeção de rotina ao 
crEaS (centro de referência Especializado de assistência Social) do Muni-
cípio de Nova ipixuna/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 07 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3012/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº126309/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: NaYara SaNToS NEGrao
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça de Mosqueiro
MaTrÍcUla: 999.2337
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa, rurópolis/Pa
PErÍodo(S): 13/06/2022 - 15/06/202
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - Participar de sessão do Tribunal do Juri na 
comarca de rurópolis/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 07 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3013/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 125671/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rUY coSTa da SilVa JUNior
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (Soldado) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3312
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa, Maracanã/Pa
PErÍodo(S): 24/05/2022 - 24/05/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 07 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3014/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 126822/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: TadEU PaUlo NaSciMENTo dE alMEida
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (Soldado) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3166
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marapanim/Pa
PErÍodo(S): 23/05/2022 - 24/05/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: cumprimento de mandados judiciais - dar cumprimento de 
ordem de missão
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 07 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 3024/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 126126/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdWaldo loPES da SilVa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-i
MaTrÍcUla: 999.2513
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Brasília/df
PErÍodo(S): 27/06/2022 - 01/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Seminário - Participar do “Vii fórum Nacional das Transferências 
da União” a ser realizado nos dias 28 a 30 de junho de 2022, em Brasília/DF
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 08 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3025/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 124230/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNa claUdia BaSToS dE PiNHo
carGo/fUNÇÃo: coordenador de centro de apoio operacional dos direi-
tos Humanos (caodH)
MaTrÍcUla: 999.264
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Vitória/ES
PErÍodo(S): 28/06/2022 - 01/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar, qualidade de coordenadora 
do centro de apoio operacional dos direitos Humanos – caodH e titular 
da comissão Permanente de defesa dos direitos Humanos, coPEdH, de 
reunião presencial, a ser realizada nos dias 29 e 30/06/2022
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 08 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3026/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 127682/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Gracilda lEao doS SaNToS diaS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZ aPoio TEc-oPEr JUd E EXTraJUd
MaTrÍcUla: 999.2741
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 13/06/2022 - 13/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - Participar da organização e 
realização do evento “rodas de conversa sobre racismo e necropolítica: 
fechamento das escolas do campo e experiências exitosas da educação 
quilombola envolvendo os municípios de castanhal, inhangapi e São Mi-
guel do Guamá”.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 08 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3027/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 127379/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rodolfo da lUZ VElaSco
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3299
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Soure/Pa
PErÍodo(S): 01/06/2022 - 03/06/2022

QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial - realizar a segurança dos Membros deste 
Parquet durante a correição ordinária e devolutiva da escuta social na re-
gião administrativa do Marajó.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 08 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3028/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 123714/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MaNoEl fraNciSco frEiTaS dE oliVEira
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3408
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): concórdia do Pará/Pa
PErÍodo(S): 19/05/2022 - 21/05/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 08 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3029/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 127770/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EMErio MENdES coSTa
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de igarapé-Miri
MaTrÍcUla: 999.1461
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: igarapé-Miri - Pa
dESTiNo(S): acará/Pa
PErÍodo(S): 21/06/2022 - 24/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 08 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3030/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 121017/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: SaNdro SilVa dE SoUZa
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor dE ProMoToria dE JUSTiÇa dE SEGUNda ENTrÂ
MaTrÍcUla: 999.3009
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): São João do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 10/05/2022 - 13/05/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 (dois) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - auxiliar o Promotor de Justiça na 
realização de peças judiciais/extrajudiciais da PJ de São João do araguaia/Pa.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 08 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3031/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 126180/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ZoENio alVES da SilVa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PSicoloGo - aTc-a-i
MaTrÍcUla: 999.2594
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Soure - Pa
dESTiNo(S): Ponta de Pedras/Pa, cachoeira do arari/Pa
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PErÍodo(S): 13/06/2022 - 17/06/2022, 27/06/2022 - 30/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 8 (oito) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 08 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3032/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 127341/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GilMaria riBEiro aZEVEdo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-iii
MaTrÍcUla: 999.2522
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: itaituba - Pa
dESTiNo(S): aveiro/Pa
PErÍodo(S): 07/06/2022 - 07/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 08 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3033/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 127342/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: dioNiValdo riBEiro da SilVa
carGo/fUNÇÃo: oficial dE SErVicoS aUXiliarES - aoa-B-iV
MaTrÍcUla: 999.1010
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: itaituba - Pa
dESTiNo(S): aveiro/Pa
PErÍodo(S): 07/06/2022 - 07/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 08 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3034/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 127774/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarcElo aUGUSTo TEiXEira MiraNda
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1034
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 09/06/2022 - 09/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a servidora Maria do carmo andion farias até o municipio de castanhal/Pa
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 08 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3035/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 126805/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JorGYVaN BraGa liMa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iV
MaTrÍcUla: 999.2012
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Pacajá/Pa
PErÍodo(S): 25/05/2022 - 27/05/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: cumprimento de mandados judiciais - dar cumprimento de ordem de missão

ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 08 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3036/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 127400/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: faBio MiraNda doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-ii
MaTrÍcUla: 999.2712
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: abaetetuba - Pa
dESTiNo(S): cametá/Pa
PErÍodo(S): 13/06/2022 - 14/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar manutenção em 
equipamentos de informática na PJ de cametá/Pa
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 08 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3037/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 127575/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GaBriEla KNEBEl BraZEiro facUNdES
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor dE ProMoToria dE JUSTiÇa dE SEGUNda 
ENTrÂ
MaTrÍcUla: 999.3073
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: conceição do araguaia - Pa
dESTiNo(S): redenção/Pa
PErÍodo(S): 20/06/2022 - 21/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do “Projeto: Dinamizando a Orientação Funcional” a ser realizada nos dias 
20 e 21 de junho de 2022, em redenção/Pa
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 08 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3038/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 127372/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: NElSoN EdiVal coElHo caSTro
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-V
MaTrÍcUla: 999.169
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa, irituia/Pa
PErÍodo(S): 13/06/2022 - 15/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 (dois) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - condu-
zir a PJ ione Missae da Silva Nakamura até os municípios de castanhal e 
irituia/Pa
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 08 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3039/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 125696/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: adilSoN GoMES da SilVa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-iii
MaTrÍcUla: 999.375
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Barcarena/Pa
PErÍodo(S): 20/05/2022 - 20/05/2022
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QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Elielthon correa dos Santos até o município de Barcarena/Pa
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 08 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3040/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 127982/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: WaGNEr da SilVa SaNToS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1579
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Parauapebas/Pa
PErÍodo(S): 27/06/2022 - 01/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: organização de arquivos - organizar a documentação da 
Promotoria de Justiça de Parauapebas/Pa
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 08 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3041/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 123869/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JaNE clEidE SilVa SoUZa
carGo/fUNÇÃo: 10o Promotor de Justiça de Marabá
MaTrÍcUla: 999.1332
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): itupiranga/Pa
PErÍodo(S): 30/05/2022 - 31/05/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 08 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3042/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 126823/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: WallacE PaBlo rocHa da crUZ
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3460
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marapanim/Pa
PErÍodo(S): 23/05/2022 - 24/05/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: cumprimento de mandados judiciais
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 08 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3043/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 127018/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENaN daNiN PErEira da lUZ
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3284
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Novo repartimento/Pa, Pacajá/Pa, Tailândia/Pa
PErÍodo(S): 25/05/2022 - 27/05/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)

fiNalidadE: cumprimento de mandados judiciais
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 08 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3044/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 125390/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdEMir JUNior GoMES SalGado
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo BM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3387
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa, Parauapebas/Pa
PErÍodo(S): 06/06/2022 - 10/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Ministrar 
curso de Brigada de incêndio Nível i na PJ de Parauapebas/Pa
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 08 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3051/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 124520/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: NElSoN EdiVal BraGa caSTro
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 333.330
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Soure/Pa
PErÍodo(S): 29/05/2022 - 03/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, EM 
EXErcicio
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 08 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 815785
Portaria Nº 0377/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018,
r E S o l V E:
autorizar deslocamento no âmbito do expediente nº 123980/2022 confor-
me abaixo relacionado:
NoME: Marco aUrElio SoUZa dE oliVEira
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado - MP.cPcE-102.4
MaTrÍcUla: 999.3274
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santa izabel do Pará/Pa
PErÍodo(S): 07/06/2022 - 07/06/2022
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra - acompanhar os serviços de 
engenharia na PJ de Santa izabel do Pará, referente a ordem de serviço nº 
18 (arP nº 44/2021-MP/Pa)
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
BElÉM/Pa , 07 de junho de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 15 de 
março de 2022
Portaria Nº 1043/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 111911/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rodolfo da lUZ VElaSco
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3299
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
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dESTiNo(S): Mãe do rio/Pa, aurora do Pará/Pa, ipixuna do Pará/Pa, Para-
gominas/Pa, Ulianópolis/Pa, dom Eliseu/Pa, Tomé-açu/Pa
PErÍodo(S): 16/05/2022 - 18/05/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 11 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 18 de 
março de 2022
Portaria Nº 1082/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 111770/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JaciNETE alVES SaMPaio
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.2190
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Mãe do rio/Pa, aurora do Pará/Pa, ipixuna do Pará/Pa, Para-
gominas/Pa, Ulianópolis/Pa, dom Eliseu/Pa, Tomé-açu/Pa
PErÍodo(S): 16/05/2022 - 18/05/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 11 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 21 de 
março de 2022
Portaria Nº 1180/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 113269/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNK roBErTo liMa MaToS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor MiliTar iii - cPc-MP-GM iii
MaTrÍcUla: 999.3269
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Mãe do rio/Pa, aurora do Pará/Pa, ipixuna do Pará/Pa, Para-
gominas/Pa, Ulianópolis/Pa, dom Eliseu/Pa, Tomé-açu/Pa
PErÍodo(S): 23/03/2022 - 25/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 16 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 06 de 
abril de 2022
Portaria Nº 1355/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 113612/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marcia Maria MoraES da coSTa
carGo/fUNÇÃo: dirETor dE dEParTaMENTo
MaTrÍcUla: 999.210
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Mãe do rio/Pa, aurora do Pará/Pa, ipixuna do Pará/Pa, Para-
gominas/Pa, Ulianópolis/Pa, dom Eliseu/Pa, Tomé-açu/Pa
PErÍodo(S): 16/05/2022 - 18/05/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - acompanhar a administração 
Superior no Programa de interiorização em reuniões e levantamentos de de-
mandas nas PJ´s da Região Administrativa Nordeste III (Mãe do Rio, Aurora 
do Pará, ipixuna do Pará, Paragominas, Ulianópolis, dom Eliseu, Tomé-açu)
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 22 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 13 de 
abril de 2022
Portaria Nº 1593/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 115463/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoZiaNY alMEida da SilVa MElo
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor dE ProMoToria dE JUSTiÇa dE SEGUNda ENTrÂ
MaTrÍcUla: 999.3232
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: conceição do araguaia - Pa
dESTiNo(S): floresta do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 08/04/2022 - 08/04/2022, 18/04/2022 - 18/04/2022, 
20/04/2022 - 20/04/2022, 25/04/2022 - 25/04/2022, 28/04/2022 - 
28/04/2022, 02/05/2022 - 02/05/2022, 05/05/2022 - 05/05/2022, 
09/05/2022 - 09/05/2022, 11/05/2022 - 11/05/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - acompanhar o PJ alfredo 
Martins de amorim em vistoria em Escolas, Postos de Saúde e Hospital do 
município de floresta do araguaia/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 06 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 13 de 
maio de 2022
Portaria Nº 2062/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 118047/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: dircEU SaNToS SilVa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-i
MaTrÍcUla: 999.1490
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: redenção - Pa
dESTiNo(S): conceição do araguaia/Pa
PErÍodo(S): 05/05/2022 - 06/05/2022, 09/05/2022 - 11/05/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a servidora Elcimar Barbosa dos Santos até o município de conceição do 
araguaia/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 29 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2924/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 126224/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: SaBriNa MaMEdE NaPolEao KalUME
carGo/fUNÇÃo: 7o Promotor de Justiça de castanhal
MaTrÍcUla: 999.1548
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Maracanã/Pa
PErÍodo(S): 04/05/2022 - 05/05/2022, 10/05/2022 - 11/05/2022, 13/05/2022 
- 13/05/2022, 17/05/2022 - 18/05/2022, 24/05/2022 - 25/05/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 03 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2925/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 126270/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GrUcHENHKa oliVEira BaPTiSTa frEirE
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça de abaetetuba
MaTrÍcUla: 999.1546
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: abaetetuba - Pa
dESTiNo(S): igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(S): 06/06/2022 - 07/06/2022, 13/06/2022 - 14/06/2022, 
20/06/2022 - 21/06/2022, 27/06/2022 - 28/06/2022
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QUaNTidadE dE diáriaS: 4 (quatro) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 03 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2926/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 124921/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: faBio MiraNda doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-ii
MaTrÍcUla: 999.2712
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: abaetetuba - Pa
dESTiNo(S): igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(S): 10/06/2022 - 10/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar reparos em equi-
pamentos de informática na PJ de igarapé Miri/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 03 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2927/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 124750/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JorGYVaN BraGa liMa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iV
MaTrÍcUla: 999.2012
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Maracanã/Pa
PErÍodo(S): 23/05/2022 - 24/05/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - dar cumprimento de ordem 
de Missão
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 03 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2928/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 126625/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENaTo MiraNda BraGa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iV
MaTrÍcUla: 999.1837
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Tomé-açu/Pa, Mãe do rio/Pa, Paragominas/Pa, Ulianópolis/
Pa, dom Eliseu/Pa
PErÍodo(S): 06/06/2022 - 10/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Reparos em bens móveis/imóveis - Realizar a configuração 
e suporte das audiências de instrução a serem realizadas por meio de vi-
deoconferência com equipamento PolYcoM na PJ Paragominas e a manu-
tenção/configuração preventiva/corretiva nos computadores, impressoras, 
conexão com a internet das promotorias da região administrativa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 03 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2929/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 126681/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: SilVio NoNaTo coElHo da SilVa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-i
MaTrÍcUla: 999.445
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(S): 30/05/2022 - 30/05/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)

fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir a 
servidora Paula Bezerra Koury de figueiredo ate o município de igarapé-Miri/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 03 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2930/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 126522/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarcUS aUrElio dE SiQUEira SaMPaio
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZ aPoio TEc-oPEr JUd EXTraJ iNTE
MaTrÍcUla: 999.2538
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Santarém - Pa
dESTiNo(S): Prainha/Pa
PErÍodo(S): 21/06/2022 - 23/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra - realizar vistoria técnica de 
Engenharia civil.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 03 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2931/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 126489/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Mario lUciaNo dE BarroS fiMa
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor da corrEGEdoria-GEral - MP.cP-
cP-102.05
MaTrÍcUla: 999.2855
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Muaná/Pa
PErÍodo(S): 01/06/2022 - 03/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - auxiliar o corregedor-Geral 
na realização de correição ordinária na região administrativa Marajó i
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 03 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2932/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 121979/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarcoS roBErTo SiQUEira aNdradE
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-iV
MaTrÍcUla: 999.341
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Bujaru/Pa
PErÍodo(S): 13/05/2022 - 13/05/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Wilson de oliveira até a PJ de Bujaru/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 03 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2933/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 126959/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdSoN GoMES dE aGUiar SilVa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iV
MaTrÍcUla: 999.2376
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): curuçá/Pa, colares/Pa, Vigia/Pa, Maracanã/Pa, concórdia do 
Pará/Pa, Magalhães Barata/Pa
PErÍodo(S): 10/06/2022 - 10/06/2022, 20/06/2022 - 20/06/2022, 
24/06/2022 - 24/06/2022, 27/06/2022 - 27/06/2022, 30/06/2022 - 
01/07/2022, 04/07/2022 - 04/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 (quatro) diaria(s)
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fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar entrega e insta-
lação de firewall NGfW em várias Promotorias de Justiça
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 03 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2934/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 126975/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: HElio rodriGUES lEMoS
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1182
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): curuçá/Pa, colares/Pa, Vigia/Pa, Maracanã/Pa, concórdia do 
Pará/Pa, Magalhães Barata/Pa
PErÍodo(S): 10/06/2022 - 10/06/2022, 20/06/2022 - 20/06/2022, 
24/06/2022 - 24/06/2022, 27/06/2022 - 27/06/2022, 30/06/2022 - 
01/07/2022, 04/07/2022 - 04/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 (quatro) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Edson Gomes de Aguiar Silva até as PJ´s de Curuçá/PA, Colares/
Pa, Vigia/Pa, Maracanã/Pa, concórdia do Pará/Pa, Magalhães Barata/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 03 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2935/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 125632/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: allEN KENTo ariMoTo
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado dE aPoio TEcNico-oPE-
racioNal JUdicial E EXTraJUdicial
MaTrÍcUla: 999.2063
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): aracaju/SE
PErÍodo(S): 29/06/2022 - 02/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - realizar visita institucional ao GaEco 
do Ministério Público de Sergipe
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 03 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2936/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 122427/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE Haroldo carNEiro MaToS
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça assessor - cGMP
MaTrÍcUla: 999.290
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): abaetetuba/Pa
PErÍodo(S): 04/07/2022 - 13/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 9 e 1/2 (nove e meia) diaria(s)
fiNalidadE: inspeção/correição cGMP - assessorar o corregedor-Ge-
ral do MPPa, na realização de correição ordinária, orientação funcional 
e Escuta Social, na região administrativa TocaNTiNS (abaetetuba, aca-
rá, Baião, Barcarena, cametá, igarapé-Miri, limoeiro do ajuru, Mocajuba, 
Moju e Tailândia), no período de 04 a 13 de Julho de 2022.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 03 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2937/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº8010/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: laYNa claUdia caMara loUrEiro
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (Soldado) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3459

fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art.145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): florianópolis/Sc
PErÍodo(S): 07/06/2022 - 11/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do Curso de “Inteligência CibernéticaAplicada a Investigação Criminal”, a 
ser realizado no período de 08 a 10 de junho de 2022, em florianópolis/Sc
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 03 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2938/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 122428/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JUNior
carGo/fUNÇÃo: corregedor-Geral do Ministério Público
MaTrÍcUla: 601.799
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): abaetetuba/Pa
PErÍodo(S): 04/07/2022 - 13/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 9 e 1/2 (nove e meia) diaria(s)
fiNalidadE: inspeção/correição cGMP - realizar correição ordinária, 
orientação funcional e Escuta Social na região administrativa Tocantins 
(abaetetuba, acará, Baião, Barcarena, cametá, igarapé-Miri, limoeiro do 
ajuru, Mocajuba, Moju e Tailândia), no período de 04 a 13/07/2022
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 03 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2939/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 122556/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ViViaNE loBaTo SoBral
carGo/fUNÇÃo: 3o Promotor de Justiça assessor - cGMP
MaTrÍcUla: 999.821
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): abaetetuba/Pa
PErÍodo(S): 06/07/2022 - 08/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: inspeção/correição cGMP - assessorar o corregedor-Geral 
do MPPa na realização das atividades correcionais e demais atos necessá-
rios, na região administrativa Tocantins (abaetetuba, acará, Baião, Barca-
rena, cametá, igarapéMiri, limoeiro do ajuru, Mocajuba, Moju e Tailândia), 
no período de 04 a 13 de Julho de 2022.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 03 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2940/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 122559/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUZiaNa BaraTa daNTaS
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça assessor - cGMP
MaTrÍcUla: 999.831
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): abaetetuba/Pa
PErÍodo(S): 06/07/2022 - 08/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: inspeção/correição cGMP - assessorar o corregedor-Geral 
do MPPa na realização das atividades correcionais e demais atos necessá-
rios, na região administrativa Tocantins (abaetetuba, acará, Baião, Barca-
rena, cametá, igarapéMiri, limoeiro do ajuru, Mocajuba, Moju e Tailândia), 
no período de 06 a 08 de julho de 2022.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 03 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 2941/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 124436/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lorENa dE alBUQUErQUE raNGEl MorEira crUZ
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de rondon do Pará
MaTrÍcUla: 999.2324
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: rondon do Pará - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa
PErÍodo(S): 01/06/2022 - 02/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 03 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2942/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 124850/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNa criSTiNa ParaNHoS da SilVa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico ESPEcialiZado - arQUiTETo - aTE-a-i
MaTrÍcUla: 999.2802
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 10/06/2022 - 10/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra - realizar visita técnica na PJ de castanhal
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 03 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2943/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 125731/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: BiaNca dE liMa carValHo
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3290
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Muaná/Pa
PErÍodo(S): 01/06/2022 - 03/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 03 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2944/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 124703/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: WEllYToN da SilVa coSTa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3325
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa, irituia/Pa
PErÍodo(S): 13/06/2022 - 19/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 (quatro) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 03 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 2945/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 125346/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: VaNdEr clEiToN GUiMaraES alVES
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3453
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Mocajuba/Pa
PErÍodo(S): 21/05/2022 - 23/05/2022, 28/05/2022 - 30/05/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 (cinco) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 03 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2946/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 124656/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: WEllYToN da SilVa coSTa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3325
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): cachoeira do arari/Pa
PErÍodo(S): 08/06/2022 - 10/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 03 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2947/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 124274/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE arEMilToN alVES dE oliVEira
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PSicoloGo - aTc-B-iV
MaTrÍcUla: 999.912
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): augusto corrêa/Pa, Santa luzia do Pará/Pa, cachoeira do 
Piriá/Pa, Bragança/Pa, São Miguel do Guamá/Pa, Salinópolis/Pa
PErÍodo(S): 06/06/2022 - 10/06/2022, 13/06/2022 - 15/06/2022, 
21/06/2022 - 24/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 12 (doze e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 03 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2948/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 126510/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EdNalVa roSa doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1416
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): campo Grande/MS
PErÍodo(S): 22/06/2022 - 25/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - acompanhar o diretor-Geral 
do cEaf e coordenador do Núcleo Eleitoral que irá participar de avaliação 
da ferramenta tecnológica “Robô Ficha Limpa” e da reunião do CDEMP
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 03 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 2949/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 126483/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarcElo aNToNio SilVa MarTiNS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado
MaTrÍcUla: 999.623
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): altamira/Pa
PErÍodo(S): 08/06/2022 - 09/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar os testes para o 
recebimento definitivo do elevador de passageiros da nova PJ de Altamira/PA
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 03 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2950/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 126152/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUiZ ricardo PiNHo
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado
MaTrÍcUla: 999.523
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): altamira/Pa
PErÍodo(S): 08/06/2022 - 09/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização de contrato - realizar visita técnica para acompa-
nhamento da execução dos serviços complementares previstos no contrato 
nº 054/2022 com a empresa Plana Engenharia, e recebimento do elevador 
junto a empresa atlas, objeto do Termo de cooperação com a Norte Energia.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 03 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2951/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 126872/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JErffSoN lEMoS TorTola
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado dE aPoio TEcNico-oPE-
racioNal JUdicial E EXTraJUdicial do iNTErior
MaTrÍcUla: 999.1189
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Marabá - Pa
dESTiNo(S): Bom Jesus do Tocantins/Pa
PErÍodo(S): 13/06/2022 - 13/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra - realizar vistoria técnica de 
Engenharia civil
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 03 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2952/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 124155/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aciBETHaNia SilVa dE arrUda
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-a-i
MaTrÍcUla: 999.1785
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa
PErÍodo(S): 20/06/2022 - 25/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - auxiliar o corregedor-Geral 
do MPPa nos trabalhos inerentes ao ato de correição ordinária nos cargos 
da região administrativa Sudeste ii
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 03 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 2953/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 109/2022-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 20/01/2022, protocolo 101656/2022, conforme abaixo relacionada:
NoME: aNGEla Maria BaliEiro QUEiroZ
carGo/fUNÇÃo: coordenador de centro de apoio operacional cível, Pro-
cessual e do cidadão (caocPc)
MaTrÍcUla: 999.452
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém
dESTiNo(S): colares/Pa
PErÍodo(S): 28/01/2022 - 28/01/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 03 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2954/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando de 
suas atribuições legais,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 1356/2022-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 06/04/2022, protocolo 113572/2022, conforme abaixo relacionada:
NoME: aNiZE ElaiNE da SilVa MacHado
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1250
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém
dESTiNo(S): Mãe do rio/Pa, aurora do Pará/Pa, ipixuna do Pará/Pa, Para-
gominas/Pa, Ulianópolis/Pa, dom Eliseu/Pa, Tomé-açu/Pa
PErÍodo(S): 28/03/2022 - 30/03/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa, 03 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2955/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 124279/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS alESSaNdro fiGUEira ViNHoTE
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.2260
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: altamira - Pa
dESTiNo(S): Uruará/Pa
PErÍodo(S): 22/05/2022 - 25/05/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 03 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2956/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 125685/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: adilSoN GoMES da SilVa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-iii MaTrÍcUla: 999.375
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Vigia/Pa
PErÍodo(S): 17/05/2022 - 17/05/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Henrique Klautau de Mendonça até o município de Vigia/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 03 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2957/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
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r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 124917/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: GElSoN doS SaNToS fEio
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1488
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: abaetetuba - Pa
dESTiNo(S): igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(S): 10/06/2022 - 10/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar a manutenção 
dos computadores da PJ de igarapé-Miri/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 03 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2958/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 125729/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: adilSoN GoMES da SilVa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-iii
MaTrÍcUla: 999.375
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): abaetetuba/Pa
PErÍodo(S): 27/05/2022 - 27/05/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Henrique Klautau de Mendonça até o município de abaetetuba/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 03 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2959/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 127013/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: HENriQUE KlaUTaU dE MENdoNca
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado
MaTrÍcUla: 999.1670
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): São domingos do capim/Pa
PErÍodo(S): 13/06/2022 - 14/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Fiscalização de Contrato - Realizar fiscalização dos serviços de 
reforma da PJ de São domingos do capim, conforme contrato n. 0098/2021
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 03 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2960/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 126201/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUiZ ricardo PiNHo
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado
MaTrÍcUla: 999.523
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 10/06/2022 - 10/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização de contrato - realizar vistoria técnica no serviço 
de reforma da PJ de castanhal/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 03 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2985/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 127577/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rodriGo SilVa VaScoNcEloS
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Portel
MaTrÍcUla: 999.2843
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 

057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Portel - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, Parauapebas/Pa
PErÍodo(S): 14/06/2022 - 16/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - Participar de sessão do Tribunal do Júri na 
comarca de Parauapebas/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 07 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2986/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 125673/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Maria do carMo aNdioN fariaS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado dE aPoio TEcNico-oPE-
racioNal JUdicial E EXTraJUdicial MaTrÍcUla: 999.1745
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 09/06/2022 - 09/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar vistoria das con-
dições sanitárias e de funcionamento, bem como capacidade para acolhi-
mento de animais de pequeno e grande porte, no centro de Zoonoses de 
castanhal e no castra móvel adquirido por meio da câmara Municipal de 
castanhal
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior ri-
cardo dE araUJo MoUra Belem
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 07 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2987/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 127587/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNa Maria MaGalHaES dE carValHo
carGo/fUNÇÃo: coordenador do Grupo de atuação Especial no combate 
ao crime organizado (GaEco)
MaTrÍcUla: 999.838
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Brasília/df
PErÍodo(S): 12/06/2022 - 13/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar, na qualidade de coorde-
nadora do Grupo de atuação Especial no combate ao crime organizado 
(GaEco), de reunião presencial, a ser realizado no dia 13/06/2022
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 07 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2988/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 125678/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: BrUNa aUGUSTa SEQUEira dE carValHo
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado - MP.cPcE-102.4
MaTrÍcUla: 999.3265
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(S): 03/06/2022 - 03/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - acompanhar o PGJ na inau-
guração da nova PJ de igarapé-Miri/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 07 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2989/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
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r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 126286/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: HENriQUE KlaUTaU dE MENdoNca
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado
MaTrÍcUla: 999.1670
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Vigia/Pa
PErÍodo(S): 09/06/2022 - 09/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
FINALIDADE: Fiscalização de Contrato - Realizar fiscalização dos serviços 
de reforma da PJ de Vigia, conforme contrato n. 031/2021
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 07 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2990/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 125083/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: liliaN rEGiNa fUrTado BraGa
carGo/fUNÇÃo: 13o Promotor de Justiça de Santarém
MaTrÍcUla: 999.292
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Santarém - Pa
dESTiNo(S): Óbidos/Pa, oriximiná/Pa, Belém/Pa
PErÍodo(S): 06/06/2022 - 09/06/2022, 12/06/2022 - 16/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 7 (sete) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 07 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 815783
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 15 de 
março de 2022
Portaria Nº 0942/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 111785/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lEaNdro PESSoa da coSTa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3297
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Mãe do rio/Pa, aurora do Pará/Pa, ipixuna do Pará/Pa, Para-
gominas/Pa, Ulianópolis/Pa, dom Eliseu/Pa, Tomé-açu/Pa
PErÍodo(S): 16/05/2022 - 18/05/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 09 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 15 de 
março de 2022
Portaria Nº 0943/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 111765/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNToNio TadEU MacHado dE aMoriM
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3285
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Mãe do rio/Pa, aurora do Pará/Pa, ipixuna do Pará/Pa, Para-
gominas/Pa, Ulianópolis/Pa, dom Eliseu/Pa, Tomé-açu/Pa
PErÍodo(S): 16/05/2022 - 18/05/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 09 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 15 de 
março de 2022
Portaria Nº 0968/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 111744/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lEoNardo fraNco coSTa
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor MiliTar i - cPc-MP-GM i
MaTrÍcUla: 999.3256
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Mãe do rio/Pa, aurora do Pará/Pa, ipixuna do Pará/Pa, Para-
gominas/Pa, Ulianópolis/Pa, dom Eliseu/Pa, Tomé-açu/Pa
PErÍodo(S): 16/05/2022 - 18/05/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 09 de março de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
republicada por alteração na original publicada no d.o.e. de 13 de 
abril de 2022
Portaria Nº 1706/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 116315/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JESSica foNSEca da coSTa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (Soldado) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3467
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Salvaterra/Pa
PErÍodo(S): 19/04/2022 - 19/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 (meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 11 de abril de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2869/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 123987/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EricK ricardo dE SoUZa fErNaNdES
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de São Geraldo do araguaia
MaTrÍcUla: 999.2365
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: São Geraldo do araguaia - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa
PErÍodo(S): 05/06/2022 - 08/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - Participar de sessão do Tribunal do Juri na 
comarca de Marabá/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 02 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2870/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 121754/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: clEiToN ocTaVio roMao MariGliaNi
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3153
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): abaetetuba/Pa
PErÍodo(S): 13/05/2022 - 13/05/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
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fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 02 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2871/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 124630/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rENaN daNiN PErEira da lUZ
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3284
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Maracanã/Pa
PErÍodo(S): 23/05/2022 - 24/05/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: cumprimento de mandados judiciais - dar cumprimento de 
ordem de Missão
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 02 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2872/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 124456/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ilVaN dE SoUZa MariNHo
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-V
MaTrÍcUla: 999.248
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): capanema/Pa
PErÍodo(S): 23/05/2022 - 24/05/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor igor de andrade Monteiro até o município capanema/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 02 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2880/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 125023/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: UBiraGilda SilVa PiMENTEl
carGo/fUNÇÃo: Subprocurador-Geral de Justiça para área técnico-administrativa
MaTrÍcUla: 601.985
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(S): 03/06/2022 - 03/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar do ato de entrega das novas 
instalações da PJ de igarapé-Miri/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 02 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2881/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 125691/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
carGo/fUNÇÃo: Subprocurador-Geral de Justiça para área jurídico-institucional
MaTrÍcUla: 999.027
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(S): 03/06/2022 - 03/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar do ato de entrega das novas 

instalações da PJ de igarapé-Miri/Pa, no dia 3 de junho de 2022, às 11h.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 02 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2882/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 125492/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ioNE MiSSaE da SilVa NaKaMUra
carGo/fUNÇÃo: 8o Promotor de Justiça de castanhal
MaTrÍcUla: 999.1534
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, Santa cruz do arari/Pa, cachoeira do arari/Pa, 
irituia/Pa, capitão Poço/Pa, concórdia do Pará/Pa
PErÍodo(S): 08/06/2022 - 10/06/2022, 15/06/2022 - 15/06/2022, 
20/06/2022 - 21/06/2022, 27/06/2022 - 28/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 (seis) diaria(s)
fiNalidadE: audiência Judicial agrária
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 02 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2883/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 125639/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JHoNNY dE caSTro BacElar
carGo/fUNÇÃo: TEcNico EM iNforMaTica - aai-a-iV
MaTrÍcUla: 999.1813
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 24/05/2022 - 24/05/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 02 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2884/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 125024/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: BrUNo rodriGo daS cHaGaS loPES
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado dE aPoio TEcNico-oPE-
racioNal JUdicial E EXTraJUdicial
MaTrÍcUla: 999.1888
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Maracanã/Pa
PErÍodo(S): 31/05/2022 - 31/05/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - dar cumprimento de ordem 
de Missão
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 02 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2885/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 122567/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: iSMaYlE doS SaNToS GaMa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3233
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa, redenção/Pa
PErÍodo(S): 17/06/2022 - 29/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 12 e 1/2 (doze e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial - realizar a segurança institucional do corre-
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gedor-Geral do MPPa e equipe durante as atividades correcionais e demais 
atos necessários, na região administrativa SUdESTE ii,
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 02 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2886/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 125266/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: faBricio JorGE roSa dE VaScoNcEloS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor da corrEGEdoria-GEral do MiNiSTErio 
PUBlico
MaTrÍcUla: 999.1592
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Paragominas/Pa
PErÍodo(S): 07/06/2022 - 11/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 02 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2887/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 123660/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aGlaildo MoNTEiro Maia
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-iii
MaTrÍcUla: 999.949
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): altamira/Pa
 PErÍodo(S): 30/05/2022 - 10/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 11 e 1/2 (dez e um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ins-
talação de central telefônica e limpeza e desmontagem de 20 aparelhos de 
refrigeração na PJ de altamira/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 02 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2888/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 123813/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marco aUrElio SoUZa dE oliVEira
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado - MP.cPcE-102.4
MaTrÍcUla: 999.3274
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Salinópolis/Pa
PErÍodo(S): 14/06/2022 - 15/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra - acompanhar os serviços de 
engenharia na PJ de Salinópolis, ordem de serviço nº 25 (arP nº 44/2021-
MP/Pa).
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 02 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2889/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 125218/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: dircEU SaNToS SilVa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1490
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: redenção - Pa
dESTiNo(S): Santana do araguaia/Pa, água azul do Norte/Pa, ourilândia 
do Norte/Pa, São félix do Xingu/Pa, Sapucaia/Pa, Xinguara/Pa
PErÍodo(S): 14/06/2022 - 15/06/2022, 20/06/2022 - 24/06/2022, 
27/06/2022 - 28/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 7 e 1/2 (sete e meia) diaria(s)

fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
a servidora Elcimar Barbosa dos Santos até os municípios de Santana do 
araguaia/Pa, água azul do Norte/Pa, ourilândia do Norte/Pa, São félix do 
Xingu/Pa, Sapucaia/Pa, Xinguara/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 02 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2890/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 124460/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ilVaN dE SoUZa MariNHo
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-V
MaTrÍcUla: 999.248
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(S): 30/05/2022 - 01/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor luiz luduvico de almeida até a PJ de igarapé-Miri/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 02 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2891/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 125735/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: odElio diViNo Garcia JUNior
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de ourilândia do Norte
MaTrÍcUla: 999.2841
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: ourilândia do Norte - Pa
dESTiNo(S): São félix do Xingu/Pa
PErÍodo(S): 02/06/2022 - 03/06/2022, 08/06/2022 - 09/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 02 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2892/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 125054/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: daNiEl HENriQUE QUEiroZ dE aZEVEdo
carGo/fUNÇÃo: 4o Promotor de Justiça cível e de defesa comunitária e 
cidadania de icoaraci
MaTrÍcUla: 999.827
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa, rurópolis/Pa
PErÍodo(S): 20/06/2022 - 23/06/2022
 QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - Participar de sessão do Tribunal do Juri na 
comarca de ruropolis/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa, 02 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2893/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 122205/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JUNior
carGo/fUNÇÃo: corregedor-Geral do Ministério Público
MaTrÍcUla: 601.799
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa, redenção/Pa
PErÍodo(S): 18/06/2022 - 28/06/2022
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QUaNTidadE dE diáriaS: 10 e 1/2 (dez e e meia) diaria(s)
fiNalidadE: inspeção/correição cGMP - realizar correição ordinária e 
orientação funcional na região administrativa Sudeste ii (redenção, con-
ceição do araguaia, ourilândia do Norte, rio Maria, Santana do araguaia, 
São félix do Xingu, Tucumã e Xinguara), no período de 18 a 28/06/2022
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 02 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2894/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 124899/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: SUldBlaNo oliVEira GoMES
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Tucumã
MaTrÍcUla: 999.2340
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Tucumã - Pa
dESTiNo(S): São félix do Xingu/Pa
PErÍodo(S): 01/06/2022 - 03/06/2022, 07/06/2022 - 09/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 (cinco) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 02 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2895/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 124238/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: NaYara SaNToS NEGrao
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça de Mosqueiro
MaTrÍcUla: 999.2337
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Breves/Pa, Melgaço/Pa
PErÍodo(S): 06/06/2022 - 10/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 02 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2896/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 124513/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNGlE daNGElES foNSEca liMa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (Soldado) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2945
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Paragominas/Pa
PErÍodo(S): 07/06/2022 - 09/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 02 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2897/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 125213/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: clEBEr TaVarES SaNTa BriGida
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.2833
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Mocajuba/Pa

PErÍodo(S): 21/05/2022 - 23/05/2022, 28/05/2022 - 30/05/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 (cinco) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 02 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2898/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 125069/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: carloS alBErTo foNSEca loPES
carGo/fUNÇÃo: Membro integrante do Grupo de atuação Especial no 
combate ao crime organizado
MaTrÍcUla: 999.2347
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Maracanã/Pa
PErÍodo(S): 31/05/2022 - 31/05/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - dar cumprimento de ordem 
de Missão
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 02 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2899/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 124579/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: diEGo GoNÇalVES dE loUrEiro
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3328
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: ananindeua - Pa
dESTiNo(S): colares/Pa
PErÍodo(S): 26/05/2022 - 27/05/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 02 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2901/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 123034/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaTricia carValHo MEdrado aSSMaNN
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Breves
MaTrÍcUla: 999.2356
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: São Sebastião da Boa Vista - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa
PErÍodo(S): 17/06/2022 - 03/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 16 e 1/2 (dezesseis e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Tribunal do Júri - Participar de sessão do Tribunal do Júri na 
comarca de Santarém/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 03 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2902/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 125072/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: dENilSoN SaNTiaGo
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.2407
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Maracanã/Pa
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PErÍodo(S): 31/05/2022 - 31/05/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 03 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2903/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 125760/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rafaEl TrEViSaN dal BEM
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça de Monte alegre
MaTrÍcUla: 999.2323
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Monte alegre - Pa
dESTiNo(S): Santarém/Pa
PErÍodo(S): 06/06/2022 - 08/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 03 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2904/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 122207/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE Haroldo carNEiro MaToS
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça assessor - cGMP
MaTrÍcUla: 999.290
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa, redenção/Pa
PErÍodo(S): 18/06/2022 - 28/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 10 e 1/2 (dez e e meia) diaria(s)
fiNalidadE: inspeção/correição cGMP - assessorar o corregedor-Geral 
do MPPa, na realização da correição ordinária e orientação funcional na 
região administrativa SUdESTE ii (redenção, conceição do araguaia, ou-
rilândia do Norte, rio Maria, Santana do araguaia, São félix do Xingu, 
Tucumã e Xinguara), no período de 18 a 28/06/2022
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 03 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2905/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 125034/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marcia Maria MoraES da coSTa
carGo/fUNÇÃo: dirETor dE dEParTaMENTo
MaTrÍcUla: 999.210
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): igarapé-Miri/Pa
PErÍodo(S): 03/06/2022 - 03/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - Participar do ato de Entrega 
das novas instalações da PJ de igarapé Miri/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 03 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2906/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 123501/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lEidiaNE diNiZ PiNHEiro
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - PSicoloGo - aTc-a-i
MaTrÍcUla: 999.2615
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Parauapebas - Pa
dESTiNo(S): Eldorado dos carajás/Pa
PErÍodo(S): 30/05/2022 - 30/05/2022

QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar inspeção das medi-
das Sócio Educativa no município de Eldorado dos carajás/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 03 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2907/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 124616/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Soraia MarriBa SoarES KNEZ
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZ aPoio TEc-oPEr JUd E EXTraJUd
MaTrÍcUla: 999.2864
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Salinópolis/Pa
PErÍodo(S): 09/06/2022 - 10/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 03 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2908/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 123368/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: allEN KENTo ariMoTo
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado dE aPoio TEcNico-oPE-
racioNal JUdicial E EXTraJUdicial
MaTrÍcUla: 999.2063
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): João Pessoa/PB
PErÍodo(S): 19/06/2022 - 22/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - realizar visita institucional ao GaEco 
do Ministério Público da Paraíba.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 03 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2909/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 124485/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE orlaNdo SENa do roSario
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZ aPoio TEc-oPEr JUd E EXTraJUd
MaTrÍcUla: 999.2732
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Salinópolis/Pa
PErÍodo(S): 09/06/2022 - 10/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 03 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2911/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 123921/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aBSalao rocHa do NaSciMENTo
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1353
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Marabá/Pa, São Geraldo do araguaia/Pa, Tucuruí/Pa, Pacajá/
Pa, anapu/Pa, altamira/Pa
PErÍodo(S): 26/05/2022 - 05/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 10 e 1/2 (dez e e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Crispim Ribeiro de Almeida Filho até as PJ´s de Marabá/PA, São 
Geraldo do araguaia/Pa, Tucuruí/Pa, Pacajá/Pa, anapu/Pa, altamira/Pa
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ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 03 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2912/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 124401/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNGElica coSTa MacHado liMa
carGo/fUNÇÃo: TEcNico - aSSiSTENTE Social - aTc-a-i
MaTrÍcUla: 999.3492
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): augusto corrêa/Pa, Santa luzia do Pará/Pa, cachoeira do 
Piriá/Pa, Bragança/Pa, São Miguel do Guamá/Pa, Salinópolis/Pa
PErÍodo(S): 06/06/2022 - 10/06/2022, 13/06/2022 - 15/06/2022, 
21/06/2022 - 24/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 (seis) diaria(s)
fiNalidadE: Elaboração de relatório psicosocial
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 03 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2913/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 125768/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarcoS roBErTo SiQUEira aNdradE
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-c-iV
MaTrÍcUla: 999.341
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Mãe do rio/Pa
PErÍodo(S): 02/06/2022 - 03/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor Henrique Klautau de Mendonça até a PJ de Mãe do rio/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 03 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2914/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 125826/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarcHUrY MElo ScKYr aHNdrEW
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZ aPoio TEc-oPEr JUd EXTraJ iNTE
MaTrÍcUla: 999.2818
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Breves - Pa
dESTiNo(S): anajás/Pa
PErÍodo(S): 13/06/2022 - 15/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - realizar inspeção técnica em 
escola no município de anajás/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 03 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2915/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 124038/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: darlENE dE faTiMa NEVES JardiM
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1424
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Breves - Pa
dESTiNo(S): Portel/Pa
PErÍodo(S): 06/06/2022 - 10/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de Portel/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
BElÉM/Pa , 03 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 2916/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 124977/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EricSoN NaSciMENTo da SilVa
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-a-iii
MaTrÍcUla: 999.1131
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Santa luzia do Pará/Pa, cachoeira do Piriá/Pa, Bragança/Pa, 
São Miguel do Guamá/Pa, Salinópolis/Pa
PErÍodo(S): 07/06/2022 - 09/06/2022, 13/06/2022 - 15/06/2022, 
21/06/2022 - 24/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 (cinco) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa - conduzir 
o servidor José aremilton alves de oliveira até os municípios de Santa lu-
zia do Pará/Pa, cachoeira do Piriá/Pa, Bragança/Pa, São Miguel do Guamá/
Pa, Salinópolis/Pa
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 03 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2917/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 122164/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Maria do carMo aNdioN fariaS
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado dE aPoio TEcNico-oPE-
racioNal JUdicial E EXTraJUdicial
MaTrÍcUla: 999.1745
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): colares/Pa
PErÍodo(S): 26/05/2022 - 27/05/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 03 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2918/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 1712/2022-MP/PGJ publicada no d.o.E. 
em 13/04/2022,protocolo 116232/2022, conforme abaixo relacionada:
NoME: fraNciSco dElSoN do carMo SaNToS
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 333.364
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551,de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Santarém
dESTiNo(S): oriximiná/Pa
PErÍodo(S): 17/04/2022 - 19/04/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 03 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2919/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 123648/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: ladiElSoN NaSciMENTo doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1513
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: capanema - Pa
dESTiNo(S): Garrafão do Norte/Pa
PErÍodo(S): 13/06/2022 - 15/06/2022, 27/06/2022 - 01/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 7 (sete) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição legal - Prestar apoio administrativo na PJ de 
Garrafão do Norte/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 03 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 2920/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 123655/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: alBErTo raYol dE MoraES
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-iV
MaTrÍcUla: 999.920
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Salinópolis - Pa
dESTiNo(S): Primavera/Pa
PErÍodo(S): 06/06/2022 - 08/06/2022, 13/06/2022 - 15/06/2022, 
22/06/2022 - 24/06/2022, 28/06/2022 - 30/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 6 (seis) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de Primavera/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 03 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2921/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 125797/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: BrUNo alVES caMara
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de curralinho
MaTrÍcUla: 999.2697
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: curralinho - Pa
dESTiNo(S): oeiras do Pará/Pa
PErÍodo(S): 25/05/2022 - 26/05/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 03 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2922/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 123802/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MaNUEl dE JESUS VilariNHo MoNTEiro
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1347
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Tailândia - Pa
dESTiNo(S): Barcarena/Pa
PErÍodo(S): 06/06/2022 - 15/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 9 e 1/2 (nove e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de Barcarena/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 03 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 2923/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 123465/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lUcirENE Maia da SilVa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-iii
MaTrÍcUla: 999.336
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Santarém - Pa
dESTiNo(S): alenquer/Pa
PErÍodo(S): 19/06/2022 - 24/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - Prestar apoio administrativo na PJ 
de alenquer/Pa.
ordenador(a) da despesa: cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
BElÉM/Pa , 03 de junho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 815777

.

oUtras MatÉrias
.

extrato da Portaria nº 020/2022-MP/9ªPJ/stM
Procedimento administrativo SiMP 005833-031/2022
o Promotor da 9ª Promotoria de Justiça de Santarém de direitos constitu-
cionais e Probidade administrativa, dr. diEGo BElcHior fErrEira SaN-
TaNa, torna pública a instauração de Procedimento administrativo SiMP 
nº 005833-031/2022, que se encontra à disposição na 9ª Promotoria de 
Justiça de Santarém, situada na avenida Mendonça furtado, 3991 – liber-
dade cEP: 68.040-050, Santarém/Pa, fone: (93) 3512-0400.
PorTaria nº 020/2022-MP/9ªPJ/STM.
acompanhada: Ester Vinente Silva e Eli da cruz Silva.
assunto: Procedimento que objetiva acompanhar o cumprimento da 6ª 
cláusula do acordo de Não Persecução Penal nº 2022/14-9ªPJ/STM, que 
estabelece a obrigação de pagamento em 20 (vinte) parcelas mensais de 
r$ 1.409,46 (mil, quatrocentos e nove reais e quarenta e seis centavos), 
perfazendo o total de r$ 28.189,23 (vinte e oito mil, cento e oitenta e nove 
reais e vinte e três centavos), por parte de ESTEr ViNENTE SilVa e Eli 
da crUZ SilVa.
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa, Promotor de Justiça.

Protocolo: 815769
extrato da Portaria nº 016/2022-MP/9ªPJ/stM
Procedimento administrativo SiMP 005820-031/2022
o Promotor da 9ª Promotoria de Justiça de Santarém de direitos constitu-
cionais e Probidade administrativa, dr. diEGo BElcHior fErrEira SaN-
TaNa, torna pública a instauração de Procedimento administrativo SiMP 
nº 005820-031/2022, que se encontra à disposição na 9ª Promotoria de 
Justiça de Santarém, situada na avenida Mendonça furtado, 3991 – liber-
dade cEP: 68.040-050, Santarém/Pa, fone: (93) 3512-0400.
PorTaria nº 016/2022-MP/9ªPJ/STM.
acompanhado(s): Secretaria Municipal de Educação de Santarém.
assunto: Procedimento que objetiva acompanhar o cumprimento das cláu-
sulas dispostas na conclusão do relatório conclusivo do Procedimento ad-
ministrativo disciplinar nº 002/2019-SEMEd, o qual foi instaurado em face 
de roNNYErE da SilVa rodriGUÊS.
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa, Promotor de Justiça.

Protocolo: 815760
eXtrato de recoMeNdaÇÃo Nº 001/2022-MP/PJtUc
a ProMoToria dE JUSTiÇa dE TUcUMÃ, torna público a rEcoMENdaÇÃo nº 
001/2022-MP/PJTUc, expedida no bojo do Procedimento administrativo SiMP 
n. 000728-182/2021, que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de 
Tucumã, sito na av. Brasília, s/n, centro, Tucumã/Pa, fone: (94) 3433-1424.
objeto: 1. recomendar ao diretor(a) do Hospital e Maternidade Santo agostinho 
que adote ações e empreenda esforços na melhoria e condições do HoSPiTal, 
conforme a necessidade demonstrada pela análise Técnica n. 1060/2021-GaTi/
MPPa, realizada pela equipe técnica do MiNiSTÉrio PÚBlico;
2. recomendar ao diretor(a) do Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Naza-
ré, que adote ações e empreenda esforços na melhoria e condições do HoSPi-
Tal, conforme a necessidade demonstrada pela análise Técnica n. 1061/2021-
GaTi/MPPa, realizada pela equipe técnica do MiNiSTÉrio PÚBlico.
Promotor de Justiça: SUldBlaNo oliVEira GoMES

Protocolo: 815784
Portaria Nº 3271/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
considerando que o Ministério Público é titular da ação penal pública, con-
forme preleciona o art. 24 do código de Processo Penal;
considerando o inquérito Policial de nº 0807700-22.2022.8.14.0401,
r E S o l V E:
dESiGNar o Excelentíssimo Senhor aldir Jorge Viana da Silva, titular do 
1º cargo de Promotor de Justiça criminal de Belém, para atuar nos autos 
do inquérito Policial nº 0807700-22.2022.8.14.0401 (SiMP nº 025360-
003/2022) na condição de longa manus da Procuradoria-Geral de Justiça, 
e nos termos do art. 28 do cPP, prossiga com a demanda e ofereça a com-
petente denúncia em desfavor do indiciado pela prática do crime de roubo 
majorado, em razão das fundamentações apresentadas.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 20 de junho de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 815813
ProMotoria de JUstiÇa de BeNeVides
eXtrato de Portaria de iNstaUraÇÃo de ProcediMeNto ad-
MiNistratiVo
a Promotora de Justiça com designação para atuação conjunta na 4ª Pro-
motoria de Justiça cível de Benevides, dra. Marcela christine ferreira 
de Melo , torna pública a instauração do Procedimento administrativo nº 
000975-036/2022, que se encontra à disposição no Ministério Público de 
Benevides, situada à av. Nações Unidas, nº 70, Bairro centro, Município de 
Benevides, Pará, fone: (91) 37241408.
PorTaria de instauração
data da instauração: 06/06/2022
objeto: implementação de ações e políticas públicas voltadas á educação 
ambiental no município de Benevides.
Promotoria de Justiça: 4ª Promotoria de Justiça de Benevides
Promotor de Justiça: dra. Marcela christine ferreira de Melo

Protocolo: 815803
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eXtrato de recoMeNdaÇÃo Nº 002/2022-MP/2ªPJsFX
a 2ª ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo fÉliX do XiNGU torna público a 
recomendação n. 002/2022-MP/2ªPJSfX pertinente ao Procedimento ad-
ministrativo SiMP n. 000954-147/2020, que se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de São félix do Xingu, sito na Trav. Estevam Tavares 
da Silveira, n°. 86, Bairro Triunfo, São félix do Xingu/Pa.
data da recomendação: 08/06/2022.
assunto: recomendar ao MUNicÍPio dE SÃo fÉliX do XiNGU na pessoa 
de seu PrEfEiTo MUNiciPal de seu SEcrETário dE SaÚdE e do dirE-
Tor GEral do HoSPiTal MUNiciPal, que adote e empreenda esforços 
na melhoria e condições de fornecimento de medicamentos no HoSPiTal 
MUNiciPal, conforme necessidade demostrada plea análise Técnica n. 
733/2021-GaTi/MPPa.
Promotor de Justiça: SUldBlaNo oliVEira GoMES.

Protocolo: 815742
eXtrato de recoMeNdaÇÃo Nº 001/2022-MP/2ªPJsFX
a 2ª ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo fÉliX do XiNGU torna público a 
recomendação n. 001/2022-MP/2ªPJSfX pertinente ao Procedimento ad-
ministrativo SiMP n. 001619-147/2020, que se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de São félix do Xingu, sito na Trav. Estevam Tavares 
da Silveira, n°. 86, Bairro Triunfo, São félix do Xingu/Pa.
data da recomendação: 08/06/2022.
assunto: recomendar ao MUNicÍPio dE SÃo fÉliX do XiNGU na pessoa 
de seu PrEfEiTo MUNiciPal de seu SEcrETário dE SaÚdE e do dirE-
Tor GEral do HoSPiTal MUNiciPal, que adote e empreenda esforços na 
melhoria e condições de funcionamento do HoSPiTal MUNiciPal, confor-
me necessidade demostrada plea análise Técnica n. 740/2021-GaTi/MPPa.
Promotor de Justiça: SUldBlaNo oliVEira GoMES.

Protocolo: 815725
extrato da Portaria nº 029/2022-MP-3º PJ/Ma/Pc/HU – bel
o 3º ProMoTor dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio cUlTUral, 
HaBiTaÇÃo E UrBaNiSMo dE BElÉM, torna pública a PorTaria nº 028/2022-MP-
3º PJ/Ma/Pc/HU – BEl que instaura o Procedimento administrativo nº 000005-
113/2022 na Promotoria de Justiça de Meio ambiente, Patrimônio cultural, 
Habitação e Urbanismo de Belém, sito na rua Ângelo custódio, nº 36- anexo 
i-térreo-cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
data da instauração: 09.06.2022
objeto: instaurado a partir da informação apresentada em razão alaga-
mentos na Travessa Mariz e Barros, entre antônio Everdosa e Passagem 
Saldanha Marinho, bairro Pedreira de responsabilidade da Secretaria Muni-
cipal de Saneamento - SESaN.
Promotor de Justiça: raimundo de jesus coelho de moraes

Protocolo: 815688
extrato da Portaria nº 030/2022-MP-3º PJ/Ma/Pc/HU – bel
o 3º ProMoTor dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio cUlTUral, 
HaBiTaÇÃo E UrBaNiSMo dE BElÉM, torna pública a PorTaria nº 028/2022-MP-
3º PJ/Ma/Pc/HU – BEl que instaura o Procedimento administrativo nº 006524-
003/2022 na Promotoria de Justiça de Meio ambiente, Patrimônio cultural, 
Habitação e Urbanismo de Belém, sito na rua Ângelo custódio, nº 36- anexo 
i-térreo-cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
data da instauração: 09.06.2022
objeto: instaurado em razão de informações sobre cabeamento elétrico 
nas calçadas do trecho da avenida almirante Barroso entre as Travessas 
Mariz e Barros bem como Mauriti, no bairro do Marco de responsabilidade 
da Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a.
Promotor de Justiça: raimundo de jesus coelho de moraes

Protocolo: 815692
eXtrato
MeMoraNdo de eNteNdiMeNto s/N -2022.
ParTES: alto comissariado das Nações Unidas para refugiados – acNUr, 
Procuradoria regional do Trabalho da 8ª região – PrT8ª e Ministério Públi-
co do Estado do Pará.
oBJETo: intercâmbio de experiências e boas práticas, promoção de ações 
de fortalecimento institucional e de combate ao racismo e xenofobia em 
favor da garantia de direitos de pessoas refugiadas, solicitantes da condi-
ção de refugiado, apátridas e outras pessoas deslocadas com necessidades 
de proteção internacional. Também se constitui objeto do presente Memo-
rando a promoção de ações conjuntas voltadas à inserção socioeconômica 
e produtiva, a fim de que empresas e outros agentes econômicos sejam 
sensibilizados e ampliem as oportunidades de qualificação profissional e 
emprego decente para essa população, minorando-se, ademais, os casos 
de exploração laboral e outras ocorrências de violação trabalhista e viola-
ções de direitos humanos.
daTa da aSSiNaTUra: 13/06/2022
ViGÊNcia: 13/06/2022 a 13/06/2024.
ordENador rESPoNSáVEl: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Pro-
curador-Geral de Justiça.

Protocolo: 815670
eXtrato de arQUiVaMeNto
reFerÊNcia: Portaria N.º 023/2021-MP/2ªPJsMG
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, neste ato representado 
pelo membro titular da 2ª ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo MiGUEl do 
GUaMá, torna público o arQUiVaMENTo do ProcEdiMENTo adMiNiS-
TraTiVo (Pa) referente ao ProTocolo SiMP N.º 000764-143/2021, o 
qual se encontra à disposição eletronicamente e na sede do órgão mi-
nisterial, localizado na avenida Nazaré, 530, Bairro: olho d’água, cEP: 
68.660-000, São Miguel do Guamá–Pa, referente ao acompanhamento da 
resolução referente à apuração de eventuais irregularidades referentes ao 
Procedimento administrativo n.º 6/2021.066cPl/PMSMG, de inexigibilida-
de de licitação (6/2021-029-dN), envolvendo a Empresa r N da S MoN-
TEiro (MoNTEiro coNSUlToria), com o objetivo de subsidiar a instau-
ração de procedimentos próprios e/ou o ajuizamento de ações cíveis e/ou 

criminais que se fizerem necessárias, após resposta de solicitação de Aná-
lise Técnica realizada pelo sistema SiMP aTEc (Protocolo n.º 0711/2021), 
dentre outras providências que se fizerem necessárias, no município de 
São Miguel do Guamá-Pa, em razão de ajuizamento de ação civil por ato 
de improbidade administrativa, em face de MUNicÍPio dE SÃo MiGUEl 
do GUaMá, r N da SilVa MoNTEiro lTda, EdUardo SaMPaio GoMES 
LEITE e RAIMUNDO NONATO DA SILVA MONTEIRO, para fins de CONDE-
NaÇÃo dos Envolvidos nas sanções civis previstas no art. 12, inciso ii, da 
lei 8.429/92, pela prática do ato de improbidade administrativa descrito 
no art. 10, caput e incisos i, Viii, Xi e Xii, da mesma lei, incluindo o res-
sarcimento ao erário apurado no procedimento, no montante, ainda não 
atualizado, de r$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para EdUardo SaM-
Paio GoMES lEiTE, raiMUNdo NoNaTo da SilVa MoNTEiro e r N da 
SilVa MoNTEiro lTda; igualmente, que os Envolvidos sejam condenados 
nas sanções civis previstas no artigo 12, inciso iii, da lei de improbidade 
administrativa, por violação do art. 11, caput e inciso V, do mesmo diploma 
legal; bem como, requer, especificamente quanto aos Envolvidos MUNI-
cÍPio dE SÃo MiGUEl do GUaMá e r N da SilVa MoNTEiro lTda, que 
sejam declarados nulos o Procedimento de inexigibilidade de licitação e os 
contratos nº 20210105, nº 20210106, nº 20210104 e nº 20210107, entre 
o MUNicÍPio dE SÃo MiGUEl do GUaMá e a empresa r N da SilVa MoN-
TEiro lTda, por ser oriundo de procedimento de contratação fraudulenta, 
datada de 14/06/2022, via PJE (0800630-22.2022.8.14.0055).
PaUlo SÉrGio da cUNHa MorGado JUNior
Promotor de Justiça Titular da 2ª PJ de São Miguel do Guamá

Protocolo: 815677
eXtrato da recoMeNdaÇÃo Nº 003/2022-MP/1ª PJdc
ref. Procedimento administrativo nº 000031-111/2022
a 1ª ProMoTora dE JUSTiÇa do coNSUMidor, em exercício, rEGiaNE 
BriTo coElHo oZaNaN, torna pública a expedição de rEcoMENdaÇÃo, 
nos autos do Procedimento administrativo nº 000031-111/2022, que se 
encontra à disposição na Promotoria de Justiça do consumidor, situada na 
rua Ângelo custódio, nº 36, anexo i, térreo, bairro da cidade Velha, nesta 
cidade de Belém do Pará.
Procedimento administrativo nº 000031-111/2022-MP/1ªPJ/dc
assunto: coNSidEraNdo que da conclusão das mencionadas análises 
Técnicas nº 126/2022 e 133/2022 – GaTi/MP/Pa se extrai que o Super-
mercado assaí adota as Boas Práticas previstas para a manipulação de 
alimentos em suas dependências, em cumprimento à legislação sanitária 
em vigor, com exceção da contratação de um responsável Técnico, que 
promova a elaboração da anotação de responsabilidade Técnica (arT), 
com necessário registro no conselho de classe pertinente, resolve:
art. 1º - rEcoMENdar à empresa SENdaS diSTriBUidora S.a. (SUPEr-
MErcado aSSaÍ), pessoa jurídica de direito privado, inscrito no cNPJ sob o 
nº 06.057.223/0001-71, com sede na avenida ayrton Senna, nº 6000, lote 
2, Pal 48959, anexo a, Jacarepaguá, cEP 22775-005, na cidade do rio de 
Janeiro, Estado do rio de Janeiro, que tome todas as medidas necessárias à:
 Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do Profissional de nível supe-
rior do estabelecimento e o registro no conselho de classe;
 certidão de regularidade Técnica do estabelecimento perante o conselho 
de classe respectivo;
ParáGrafo ÚNico – Que sejam encaminhadas à Promotoria de Justiça 
do consumidor, no prazo de 60 (sessenta) dias, as informações sobre o 
cumprimento da presente recomendação.
art. 2º - Em respeito às normas consumeristas, o não cumprimento da presente 
rEcoMENdaÇÃo implicará nas medidas administrativas ou judiciais cabíveis, nos 
termos da lei nº 7.347/85, em caso de atuação em descordo com a legislação.
Publique-se no Diário Oficial.
Belém, 14 de junho de 2022.
rEGiaNE BriTo coElHo oZaNaN
1ª Promotora de Justiça do consumidor, em exercício.

Protocolo: 815852
Portaria Nº 0474/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos 
serviços ministeriais no âmbito do 1º cargo da promotoria de justiça de 
Paragominas;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 6975/2022;
r E S o l V E:
DESIGNAR o promotor de justiça ALAN JOHNNES LIRA FEITOSA para oficiar 
na sessão do tribunal do júri, pautada para o dia 23/6/2022, referente aos 
autos do processo nº 0001664-31.2013. 8.14.0039, de atribuição do 1º cargo 
da promotoria de justiça de Paragominas, podendo adotar medidas pertinen-
tes, inclusive interpor recursos, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 23 de maio de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0475/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de ipixuna do Pará;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 6976/2022;
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r E S o l V E:
DESIGNAR o promotor de justiça MÁRCIO DE ALMEIDA FARIAS para oficiar 
na sessão do tribunal do júri, pautada para o dia 29/6/2022, referente aos 
autos do processo nº 0001301-75.2020.8.14.0111, de atribuição do cargo 
da promotoria de justiça de ipixuna do Pará, podendo adotar medidas per-
tinentes, inclusive interpor recursos, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 23 de maio de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0488/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de Santa 
luzia do Pará;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 7165/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça fraNciSca SUÊNia fErNaNdES dE 
SÁ para oficiar na sessão do tribunal do júri, pautada para o dia 8/6/2022, 
referente aos autos do processo nº 0000881-11.2018.8.14.0121, de atri-
buição do cargo da promotoria de justiça de Santa luzia do Pará, podendo 
adotar medidas pertinentes, inclusive interpor recursos, sem prejuízo das 
demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 26 de maio de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0489/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito dos cargos da promotoria de justiça de altamira;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 6877/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça aNToNio MaNoEl cardoSo diaS para, 
sem prejuízo das demais atribuições, oficiar nas sessões do tribunal do júri, 
de atribuição dos seguintes cargos da promotoria de justiça de altamira, 
referentes aos autos de processos e dias indicados, podendo adotar medi-
das pertinentes, inclusive interpor recursos:

cargo dia Processo nº
1º 30/5/2022 0011778-58.2018.8.14.0005
2º 1º/6/2022 0005153-76.2016.8.14.0005

SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 26 de maio de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0490/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, em exercício, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos 
serviços ministeriais no âmbito do 2º cargo da promotoria de justiça de 
Parauapebas;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 7730/2022;
r E S o l V E:
DESIGNAR o promotor de justiça DANYLLO POMPEU COLARES para oficiar na 
sessão do tribunal do júri, pautada para o dia 2/6/2022, referente aos autos 
do processo nº 0804367-15.2021.8.14.0040, de atribuição do 2º cargo da 
promotoria de justiça de Parauapebas, podendo adotar medidas pertinentes, 
inclusive interpor recursos, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 27 de maio de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em 
exercício
Portaria Nº 0491/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, em exercício, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de Senador José Porfírio;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 7820/2022;
r E S o l V E:
DESIGNAR a promotora de justiça PALOMA SAKALEM para oficiar na sessão 
do tribunal do júri, pautada para o dia 25/5/2022, referente aos autos do 

processo nº 0004749-89.2018.8.14.0058, de atribuição do cargo da pro-
motoria de justiça de Senador José Porfírio, podendo adotar medidas per-
tinentes, inclusive interpor recursos, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 27 de maio de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em 
exercício
Portaria Nº 0492/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, em exercício, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos 
serviços ministeriais no âmbito do 1º cargo da promotoria de justiça de 
altamira;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 7808/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuízo 
das demais atribuições, oficiarem nas sessões do tribunal do júri, de atri-
buição do 1º cargo da promotoria de justiça de altamira, referentes aos 
autos de processos e dias indicados, podendo adotar medidas pertinentes, 
inclusive interpor recursos:

dia Processo nº Promotor de Justiça
6/6/2022 0014782-74.2016.8.14.0005 JoSÉ ilToN liMa MorEira JÚNior
8/6/2022 0010842-06.2013.8.14.0005 JoSÉ ilToN liMa MorEira JÚNior
20/6/2022 0003089-35.2012.8.14.0005 NaYara SaNToS NEGrÃo

SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 27 de maio de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em 
exercício
Portaria Nº 0493/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, em exercício, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de rurópolis;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 7451, 
7626, 7733 e 7751/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça daNiEl HENriQUE QUEiroZ dE aZE-
VEDO para, sem prejuízo das demais atribuições, oficiar nas sessões do 
tribunal do júri, de atribuição do cargo da promotoria de justiça de ruró-
polis, referentes aos autos de processos e dias indicados, podendo adotar 
medidas pertinentes, inclusive interpor recursos:
i – processo nº 0003147-91.2013.8.14.0073, dia 21/6/2022;
ii – processo nº 0000194-62.2010.8.14.0073, dia 22/6/2022.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 27 de maio de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em exercício
Portaria Nº 0494/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, em exercício, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de Mãe do rio;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 7016/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça MaUriM laMEira VErGoliNo para, sem 
prejuízo das demais atribuições e em atuação conjunta, exercer as atribui-
ções do cargo da promotoria de justiça de Mãe do rio, no período de 2/5 
a 29/9/2022.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 27 de maio de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em exercício
Portaria Nº 0495/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, em exercício, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo o disposto no art. 6º, da resolução nº 029/2011-cPJ;
coNSidEraNdo a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de Óbidos;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 6860/2022;
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r E S o l V E:
dESiGNar as promotoras de justiça dUllY SaNaE araÚJo oTaKara e 
EVEliN STaEViE doS SaNToS para, sem prejuízo de suas atribuições ori-
ginárias e em regime de mutirão, oficiar em processos judiciais e extrajudi-
ciais, físicos e eletrônicos, de atribuição do cargo da promotoria de justiça 
de Óbidos, no período de 17 a 22/7/2022.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 27 de maio de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em exercício
Portaria Nº 0496/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, em exercício, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços mi-
nisteriais perante a Jornada de conciliação em Saúde, no município de Santarém;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 4726/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa para 
oficiar na Jornada de Conciliação em Saúde, nas audiências dos processos 
judiciais nº 0803530-24.2021.8.14.0051, 0804915-07.2021.8.14.0051, 
0807733-29.2021.8.14.0051, 0802080-46.2021.8.14.0051, 0807455-
79.2021.8.14.0051, 0808632-27.2021.8.14.0051, 0804913-
37.2021.8.14.0051, 0804111-39.2021.8.14.0051, no período de 4 a 
8/4/2022, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 27 de maio de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em exercício
Portaria Nº 0497/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, em exercício, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do 4º cargo da promotoria de justiça de Pa-
rauapebas;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 5572/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça arTHUr diNiZ fErrEira dE MElo para 
oficiar na audiência judicial referente aos autos do processo nº 0003581-
43.2017.8.14.0040, de atribuição do 4º cargo da promotoria de justiça de 
Parauapebas, no dia 5/5/2022, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 27 de maio de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em exercício
Portaria Nº 0498/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, em exercício, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de oriximiná;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 6918/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça lÍliaN rEGiNa fUrTado BraGa e 
DULLY SANAE ARAÚJO OTAKARA para oficiar em conjunto com o promotor 
de justiça BrUNo fErNaNdES SilVa frEiTaS nos autos do inquérito civil 
nº 000344-039/2021, de atribuição do cargo da promotoria de justiça de 
oriximiná, a contar de 9/5/2022, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 27 de maio de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em 
exercício
Portaria Nº 0499/2022-MP/sUB-Ji
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, em exercício, usando das atribuições que lhe foram delegadas 
pela PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de Salvaterra;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 6984/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça lUiZ GUSTaVo da lUZ QUa-
droS para, sem prejuízo das demais atribuições e em atuação conjunta, 
exercer as atribuições do cargo da promotoria de justiça de Salvaterra, no 
período de 11/5 a 7/8/2022.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 27 de maio de 2022.
lEila Maria MarQUES dE MoraES
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional, em 
exercício

Protocolo: 816120

editaL 22/2022-csMP
o coNSElHo SUPErior do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 62 e 63 da lei 
federal n.º 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 (lei orgânica Nacional do 
Ministério Público), combinados com o art. 88, §§ 1º, 2º, e art. 98, caput, 
da lei complementar Estadual n.º 057, de 6 de julho de 2006 (lei orgâni-
ca do Ministério Público do Estado do Pará), e
coNSidEraNdo a edição da lei complementar n.º 123, de 27/06/2019, 
publicada no doE de 28/06/2019, que altera dispositivos da lcE n.º 
057/2006 e acrescentou o § 6º ao art. 98: “a remoção voluntária dar-se-á 
unicamente pelo critério de antiguidade”;
faZ SaBEr aos Promotores de Justiça de 3ª entrância que se encontra 
aberta, pelo prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação deste Edital no 
Diário Oficial do Estado, nos termos do art. 41 do Regimento Interno do 
cSMP1, a inscrição para provimento do cargo abaixo descrito, por rEMo-
ÇÃo Por aNTiGUidadE, cujo pedido deverá ser apresentado pelo interes-
sado por meio do sistema GEdoc. 

carGo
3º PJ dEfESa do PaTriMÔNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa dE BElÉM

Belém, 20 de junho de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do conselho Superior
editaL 23/2022-csMP
o coNSElHo SUPErior do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 62 e 63 da lei 
federal n.º 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 (lei orgânica Nacional do 
Ministério Público), combinados com o art. 88, §§ 1º, 2º, e art. 98, caput, 
da lei complementar Estadual n.º 057, de 6 de julho de 2006 (lei orgâni-
ca do Ministério Público do Estado do Pará), e
coNSidEraNdo a edição da lei complementar n.º 123, de 27/06/2019, 
publicada no doE de 28/06/2019, que altera dispositivos da lcE n.º 
057/2006 e acrescentou o § 6º ao art. 98: “a remoção voluntária dar-se-á 
unicamente pelo critério de antiguidade”;
faZ SaBEr aos Promotores de Justiça de 3ª entrância que se encontra 
aberta, pelo prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação deste Edital no 
Diário Oficial do Estado, nos termos do art. 41 do Regimento Interno do 
cSMP1, a inscrição para provimento do cargo abaixo descrito, por rEMo-
ÇÃo Por aNTiGUidadE, cujo pedido deverá ser apresentado pelo interes-
sado por meio do sistema GEdoc. 

carGo
4º PJ do TriBUNal do JÚri dE BElÉM

Belém, 20 de junho de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do conselho Superior
editaL 24/2022-csMP
o coNSElHo SUPErior do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 62 e 63 da lei 
federal n.º 8.625, de 12 de fevereiro de1993 (lei orgânica Nacional do Mi-
nistério Público), combinados com o art. 88, §§ 1º, 2º, e art. 98, caput, da 
lei complementar Estadual n.º 057, de 6 de julho de 2006 (lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará), e
coNSidEraNdo a edição da lei complementar nº 123, de 27/06/2019, 
publicada no doE de 28/06/2019, que altera dispositivos da lcE n.º 
057/2006 e acrescentou o § 6º ao art. 98: “a remoção voluntária dar-se-á 
unicamente pelo critério de antiguidade”;
faZ SaBEr aos Promotores de Justiça de 2ª entrância que se encontra 
aberta, pelo prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação deste Edital 
no Diário Oficial do Estado, nos termos do art. 41 do Regimento Interno 
do cSMP1, a inscrição para provimento do cargo abaixo descrito, por rE-
MoÇÃo, cujo pedido deverá ser apresentado pelo interessado por meio do 
sistema GEdoc.
 

carGo
3º PJ dE BrEVES

Belém-Pa, 20 de junho de 2022.
cÉSar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do conselho Superior
editaL 25/2022-csMP
o coNSElHo SUPErior do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 62 e 63 da lei 
federal n.º 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 (lei orgânica Nacional do 
Ministério Público), combinados com o art. 88, §§ 1º, 2º, e art. 98, caput, 
da lei complementar Estadual n.º 057, de 6 de julho de 2006 (lei orgâni-
ca do Ministério Público do Estado do Pará), e
coNSidEraNdo a edição da lei complementar n.º 123, de 27/06/2019, 
publicada no doE de 28/06/2019, que altera dispositivos da lcE n.º 
057/2006 e acrescentou o § 6º ao art. 98: “a remoção voluntária dar-se-á 
unicamente pelo critério de antiguidade”;
faZ SaBEr aos Promotores de Justiça de 1ª entrância que se encontra aber-
ta, pelo prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação deste Edital no diário 
Oficial do Estado, nos termos do art. 41 do Regimento Interno do CSMP1, 
a inscrição para provimento do cargo abaixo descrito, por rEMoÇÃo, cujo 
pedido deverá ser apresentado pelo interessado por meio do sistema GEdoc.
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carGo
PJ dE SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa

Belém-Pa, 20 de junho de 2022.
cÉSar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do conselho Superior
editaL 26/2022-csMP
o coNSElHo SUPErior do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 62 e 63 da lei 
federal n.º 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 (lei orgânica Nacional do 
Ministério Público), combinados com o art. 88, §§ 1º, 2º, e art. 98, caput, 
da lei complementar Estadual n.º 057, de 6 de julho de 2006 (lei orgâni-
ca do Ministério Público do Estado do Pará), e
coNSidEraNdo a edição da lei complementar n.º 123, de 27/06/2019, 
publicada no doE de 28/06/2019, que altera dispositivos da lcE n.º 
057/2006 e acrescentou o § 6º ao art. 98: “a remoção voluntária dar-se-á 
unicamente pelo critério de antiguidade”;
faZ SaBEr aos Promotores de Justiça de 1ª entrância que se encontra 
aberta, pelo prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação deste Edital 
no Diário Oficial do Estado, nos termos do art. 41 do Regimento Interno 
do cSMP1, a inscrição para provimento do cargo abaixo descrito, por rE-
MoÇÃo, cujo pedido deverá ser apresentado pelo interessado por meio do 
sistema GEdoc. 

carGo
PJ dE BaiÃo

Belém-Pa, 20 de junho de 2022.
cÉSar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do conselho Superior
editaL 27/2022-csMP
o coNSElHo SUPErior do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 62 e 63 da lei 
federal n.º 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 (lei orgânica Nacional do 
Ministério Público), combinados com o art. 88, §§ 1º, 2º, e art. 98, caput, 
da lei complementar Estadual n.º 057, de 6 de julho de 2006 (lei orgâni-
ca do Ministério Público do Estado do Pará), e
coNSidEraNdo a edição da lei complementar n.º 123, de 27/06/2019, 
publicada no doE de 28/06/2019, que altera dispositivos da lcE n.º 
057/2006 e acrescentou o § 6º ao art. 98: “a remoção voluntária dar-se-á 
unicamente pelo critério de antiguidade”;
faZ SaBEr aos Promotores de Justiça de 1ª entrância que se encontra 
aberta, pelo prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação deste Edital 
no Diário Oficial do Estado, nos termos do art. 41 do Regimento Interno 
do cSMP1, a inscrição para provimento do cargo abaixo descrito, por rE-
MoÇÃo, cujo pedido deverá ser apresentado pelo interessado por meio do 
sistema GEdoc. 

carGo
PJ dE aNaPU

Belém-Pa, 20 de junho de 2022.
cÉSar BEcHara NadEr MaTTar JÚNior
Procurador-Geral de Justiça
Presidente do conselho Superior

Protocolo: 816132
Portaria Nº 0501/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de rurópolis;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 8029/2022;
r E S o l V E:
DESIGNAR a promotora de justiça NAYARA SANTOS NEGRÃO para oficiar 
na sessão do tribunal do júri, pautada para o dia 14/6/2022, referente aos 
autos do processo nº 0000649-95.2008.8.14.0073, de atribuição do cargo 
da promotoria de justiça de rurópolis, podendo adotar medidas pertinen-
tes, inclusive interpor recursos, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 31 de maio de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0502/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do 5º cargo da promotoria de justiça de Marabá;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 7889/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça EricK ricardo dE SoUZa fErNaN-
DES para, sem prejuízo das demais atribuições, oficiar nas sessões do 
tribunal do júri, de atribuição do 5º cargo da promotoria de justiça de Ma-
rabá, referentes aos autos de processos e dias indicados, podendo adotar 

medidas pertinentes, inclusive interpor recursos:
i – processo nº 0812493-90.2021.8.14.0028, dia 6/6/2022;
ii – processo nº 0001599-82.2005.8.14.0028, dia 7/6/2022.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 31 de maio de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0503/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 2º cargo da promotoria de justiça de Parauapebas;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 7729/2022;
r E S o l V E:
DESIGNAR o promotor de justiça DANYLLO POMPEU COLARES para oficiar na 
sessão do tribunal do júri, pautada para o dia 21/6/2022, referente aos autos 
do processo nº 0001285-34.2006.8.14.0040, de atribuição do 2º cargo da 
promotoria de justiça de Parauapebas, podendo adotar medidas pertinentes, 
inclusive interpor recursos, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 31 de maio de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0506/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais perante o Projeto Mutirão de acordos de Não Persecução 
Penal – aNPP, no município de Vitória do Xingu/Pa;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 8066/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça NaYara SaNToS NEGrÃo, PaloMa 
SaKalEM, alEXaNdrE aZEVEdo dE MaTToS MoUra coSTa, MoNiQUE 
NaTHYaNE coElHo QUEiroZ e Márcio lEal diaS para, sem prejuízo de 
suas atribuições originárias, oficiarem conjuntamente nos seguintes autos 
de processos, incluídos pela triagem do Projeto Mutirão de acordos de 
Não Persecução Penal – aNPP, que se realizará nos dias 6 e 7/7/2022, no 
município de Vitória do Xingu/Pa, com realização de audiências unas para 
propositura e homologação de acordos de não persecução penal:
I – nº 0800037-56.2022.8.14.0131 - auto de prisão em flagrante;
II – nº 0811108-58.2022.8.14.0131 - auto de prisão em flagrante;
III – nº 0800366-05.2021.8.14.0131 - auto de prisão em flagrante;
IV – nº 0800554-95.2021.8.14.0131 - auto de prisão em flagrante;
V – nº 0800651-95.2021.8.14.0131 - auto de prisão em flagrante;
Vi – nº 0001405-31.2019.8.14.0005 - inquérito policial;
Vii - nº 0002221-13.2019.8.14.0005 - inquérito policial;
Viii - nº 0004025-21.2016.8.14.0005 - inquérito policial;
iX - nº 0004183-37.2020.8.14.0005 - inquérito policial;
X - nº 0004785-62.2019.8.14.0005 - inquérito policial;
Xi - nº 0005743-14.2020.8.14.0005 - inquérito policial;
Xii - nº 0005782-11.2020.8.14.0005 - inquérito policial;
Xiii - nº 0009980-33.2016.8.14.0005 - inquérito policial;
XiV - nº 0011182-45.2016.8.14.0005 - inquérito policial;
XV - nº 0011578-17.2019.8.14.0005 - inquérito policial;
XVi - nº 0012076-84.2017.8.14.0005 - inquérito policial;
XVii - nº 0017202-52.2016.8.14.0005 - inquérito policial;
XViii - nº 0800079-76.2020.8.14.0131 - inquérito policial;
XiX - nº 0800082-94.2021.8.14.0131 - inquérito policial;
XX - nº 0800113-17.2021.8.14.0131 - inquérito policial;
XXi - nº 0800142-67.2021.8.14.0131 - inquérito policial;
XXii - nº 0800153-96.2021.8.14.0131 - inquérito policial;
XXiii - nº 0800337-52.2021.8.14.0131 - inquérito policial;
XXiV - nº 0800352.21.2021.8.14.0131 - inquérito policial;
XXV - nº 0800433-67.2021.8.14.0131 - inquérito policial;
XXVi - nº 0800497-77.2021.8.14.0131 - inquérito policial;
XXVii - nº 0800512-46.2021.8.14.0131 - inquérito policial;
XXViii - nº 0800524-60.2021.8.14.0131 - inquérito policial;
XXiX - nº 0800661-42.2021.8.14.0131 - inquérito policial;
XXX - nº 0800669-19.2021.8.14.0131 - inquérito policial;
XXXi - nº 0004907-41.2020.8.14.0005 – termo circunstanciado.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 08 de junho de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0507/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 2º cargo da promotoria de justiça de Parauapebas;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 8021 e 8530/2022;
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r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça daNYllo PoMPEU colarES para, sem 
prejuízo das demais atribuições, oficiar nas sessões do tribunal do júri, de 
atribuição do 2º cargo da promotoria de justiça de Parauapebas, referentes 
aos autos de processos e dias indicados, podendo adotar medidas perti-
nentes, inclusive interpor recursos:
i – processo nº 0804367-15.2021.8.14.0040, dia 2/6/2022;
ii – processo nº 0001285-34.2006.8.14.0040, dia 21/6/2022.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 08 de junho de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0508/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito do 5º cargo da promotoria de justiça de redenção;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 8599/2022;
r E S o l V E:
DESIGNAR o promotor de justiça LEONARDO JORGE LIMA CALDAS para ofi-
ciar na sessão do tribunal do júri, pautada para o dia 9/6/2022, referente aos 
autos do processo nº 0803613-58.2021.8.14.0045, de atribuição do 5º cargo 
da promotoria de justiça de redenção, podendo adotar medidas pertinentes, 
inclusive interpor recursos, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 09 de junho de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0509/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo a atuação do promotor de justiça leonardo Jorge lima 
caldas na sessão do tribunal do júri pautada para o dia 9/6/2022, na co-
marca de redenção;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de Santana do 
araguaia e do 2º cargo da promotoria de justiça de redenção;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 8599/2022;
r E S o l V E:
DESIGNAR o promotor de justiça LUIZ DA SILVA SOUZA para oficiar em 
audiências de atribuição do cargo da promotoria de justiça de Santana 
do araguaia e do 2º cargo da promotoria de justiça de redenção, no dia 
9/6/2022, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 09 de junho de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0510/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito do 1ª cargo da promotoria de justiça de altamira;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 8602/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça JoSÉ ilToN liMa MorEira JÚNior para, 
sem prejuízo das demais atribuições, oficiar nas sessões do tribunal do júri, 
de atribuição do 1º cargo da promotoria de justiça de altamira, referentes 
aos autos de processos e dias indicados, podendo adotar medidas perti-
nentes, inclusive interpor recursos:
i – processo nº 0000822-46.2019.8.14.0005, dia 14/6/2022;
ii – processo nº 0005947-63.2017.8.14.0005, dia 15/6/2022.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 09 de junho de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0511/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito dos 1º e 2º cargos da promotoria de justiça 
de Tailândia;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 8602/2022;
r E S o l V E:
DESIGNAR o promotor de justiça DIRK COSTA DE MATTOS JÚNIOR para ofi-
ciar em audiências de atribuição dos 1º e 2º cargos da promotoria de justiça 
de Tailândia, no dia 14/6/2022, sem prejuízo das demais atribuições.

SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 09 de junho de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0512/2022-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito do 2º cargo da promotoria de justiça de do meio 
ambiente, patrimônio cultural, habitação, urbanismo, consumidor, funda-
ções e entidades de interesse social de ananindeua;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 7930/2022;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça HYGÉia ValENTE dE SoUZa PiN-
To para exercer na promotoria de justiça do meio ambiente, patrimônio 
cultural, habitação, urbanismo, consumidor, fundações e entidades de in-
teresse social de ananindeua, as atribuições do 2º cargo, no período de 1º 
a 30/6/2022, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal.
Belém, 09 de junho de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Protocolo: 816134
republicada por incorreção no d.o.e. de 16 de abril de 2021
Portaria Nº 1871/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018, e pela PorTaria nº 
6002/2019-MP/PGJ, de 9 de outubro de 2019;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os afastamentos dos promotores de justiça ana claudia 
Bastos de Pinho, isaías Medeiros de oliveira, José Haroldo carneiro Matos, 
Maria luiza loureiro de Borborema, Myrna Gouveia dos Santos e Pedro 
Paulo Bassalo crispino;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito das promotorias de justiça criminais de Belém;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 8110, 
8350, 8671, 8819, 9310, 9608, 9689, 9690, 10099 e 10105/2020;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuízo 
das demais atribuições, exercerem as atribuições dos seguintes cargos das 
promotorias de justiça criminais de Belém, nos períodos indicados:

iteM carGo ProMotor(a) de JUstiÇa PerÍodo
Promotoria de justiça criminal comum de Belém

i 3º
iSaÍaS MEdEiroS dE oliVEira oficiar em processos, de 1º a 8/3/2020

lUiZ Márcio TEiXEira cYPriaNo oficiar em processos, a contar de 9/3/2020
aNdrÉa alicE BraNcHES NaPolEÃo oficiar em audiências, de 2 a 23/3/2020

ii 4º
iSaÍaS MEdEiroS dE oliVEira oficiar em processos, de 1º a 8/3/2020 e de 16 a 

31/3/2020

aNdrÉa alicE BraNcHES NaPolEÃo oficiar em audiências, de 1º a 23/3/2020, e oficiar 
em processos, de 9 a 13/3/2020

iii 5º aNdrÉa alicE BraNcHES NaPolEÃo de 9 a 13/3/2020
iV 9º WalcY cEZar da SilVa riBEiro de 1º a 16/3/2020
V 11º lUiZ cláUdio PiNHo dias 11 e 12/3/2020

Vi 16º SaNdra fErNaNdES dE oliVEira GoN-
ÇalVES de 1º a 31/3/2020

Promotoria de justiça de entorpecentes de Belém

Vii 2º aNETTE MacEdo alEGria atuação conjunta para oficiar em audiências, de 2 
a 23/3/2020

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 4 de junho de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
republicada por incorreção no d.o.E. de 03 de agosto de 2021
Portaria Nº 3579/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo a vacância dos 1º e 2º cargos das promotorias de justiça 
de Breves e dos cargos das promotorias de justiça de chaves, curralinho 
e oeiras do Pará;
coNSidEraNdo a atuação da promotora de justiça Gabriela rios Machado 
no município de Melgaço;
coNSidEraNdo a atuação do promotor de justiça Mário césar Nabantino 
arrais Braúna no município de anajás;
coNSidEraNdo a atuação do promotor de justiça Bruno alves câmara no 
município de Gurupá;
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CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito das promotorias de justiça que integram a 
região administrativa Marajó ii;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 19563, 
19899, 21420, 22195, 22887 e 23623/2020;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuízo 
das demais atribuições, exercerem as atribuições dos seguintes cargos das 
promotorias de justiça que integram a região administrativa Marajó ii, nos 
períodos indicados:

iteM carGo ProMotor(a) de JUstiÇa PerÍodo
Promotorias de justiça de Breves

i 1º
adoNiS TENorio caValcaNTi de 17 a 21/11/2020
rodriGo SilVa VaScoNcEloS de 17 a 21/11/2020

ii 2º daVid TErcEiro NUNES PiNHEiro a contar de 1º/10/2020
iii 3º PaTrÍcia carValHo MEdrado aSSMaNN de 29/9 a 31/12/2020

Promotoria de justiça de chaves
iV - BrUNo alVES cÂMara de 1º/10 a 11/11/2020

Promotoria de justiça de curralinho
V - rodriGo SilVa VaScoNcEloS de 1º/10/2020 a 7/1/2021

Promotoria de justiça de Gurupá
Vi - NaYara SaNToS NEGrÃo atuação conjunta, dias 2 e 3/12/2020

Promotoria de justiça de Melgaço
Vii - Mário cÉSar NaBaNTiNo arraiS BraÚNa oficiar em audiências, de 29/9 a 1º/10/2020

Viii - rodriGo SilVa VaScoNcEloS
oficiar em audiências, de 27 a 29/10/2020

de 1º a 7/11/2020
Promotoria de justiça de oeiras do Pará

iX - Mário cÉSar NaBaNTiNo arraiS BraÚNa de 1º/10/2020 a 7/1/2021

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 15 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
republicada por incorreção no d.o.E. de 04 de agosto de 2021
Portaria Nº 3667/2020-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018, e pela PorTaria nº 
6002/2019-MP/PGJ, de 9 de outubro de 2019;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO as vacâncias e a necessidade de assegurar a eficaz conti-
nuidade dos serviços ministeriais no âmbito das promotorias de justiça de 
Ponta de Pedras, altamira (2º e 4º cargos), canaã dos carajás (2º cargo), 
Bragança (2º cargo), ananindeua (1º cargo da promotoria de justiça meio 
ambiente, patrimônio cultural, habitação, urbanismo, consumidor, funda-
ções e entidades de interesse social e 3º cargo da promotoria de justiça 
cível), Santarém (9º cargo) e Belém (1º cargo da promotoria de justiça da 
infância e juventude, 7º cargo da promotoria de justiça criminal e 1º cargo 
da promotoria de justiça de família);
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, com prejuízo 
de suas titularidades, exercerem suas atribuições nas seguintes promoto-
rias de justiça, nos períodos indicados:

iteM ProMotoria de JUstiÇa ProMotor de JUstiÇa PerÍodo

i Ponta de Pedras adriaNa PaSSoS fErrEira de 23 a 30/9/2020

 altamira (2º cargo) MaUro GUilHErME MESSiaS doS SaNToS de 2 a 8/9/2020

ii altamira (4º cargo) BrUNa rEBEca PaiVa dE MoraES de 22 a 30/9/2020

iii canaã dos carajás (2º cargo) lUiZ alBErTo alMEida PrESoTTo de 2 a 13/9/2020

iV

Meio ambiente, patrimônio 
cultural, habitação, urbanismo, 

consumidor, fundações e entidades 
de interesse social de ananindeua 

(1º cargo)

MarlENE raMoS PaMPolHa de 16 a 28/10/2020

V infância e Juventude
de Belém (1º cargo) MaUrÍcio alMEida GUErrEiro dE fiGUEirEdo de 16 a 27/10/2020

Vi criminal de Belém (7º cargo) SaNdra fErNaNdES dE oliVEira GoNÇalVES de 16 a 18/10/2020

Vii cível de ananindeua (3º cargo) ÉriKa MENEZES dE oliVEira de 3 a 15/11/2020

Viii Santarém (9º cargo) adlEEr caldEraro SiroTHEaU dias 3 e 4/11/2020

iX família de Belém (1º cargo) SUMaYa SaadY MorHY PErEira de 2 a 13/12/2020

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 18 de dezembro de 2020.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional

Portaria Nº 93/2021-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
23835/2020;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça BrUNo alVES cÂMara para, em atu-
ação conjunta, exercer as atribuições do cargo da promotoria de justiça 
de Gurupá, no período de 12/12/2020 a 7/1/2021, com prejuízo de sua 
titularidade.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 21 de janeiro de 2021.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 94/2021-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do 1º cargo das promotorias de justiça de 
Monte alegre;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
24419/2020;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça lUciaNo aUGUSTo araÚJo da coSTa 
para oficiar em conjunto com o promotor de justiça DIEGO BELCHIOR FER-
rEira SaNTaNa na sessão do tribunal do júri, pautada para o dia 15/1/2021, 
referente aos autos do processo nº 0005226-30.2017.8.14.0032, de atri-
buição do 1º cargo das promotorias de justiça de Monte alegre, sem pre-
juízo das demais atribuições.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 21 de janeiro de 2021.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 95/2021-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do 2º cargo das promotorias de justiça de 
rondon do Pará;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 491/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça aliNE NEiVa alVES da SilVa para, sem 
prejuízo das demais atribuições, oficiar nas sessões do tribunal do júri, 
de atribuição do 2º cargo das promotorias de justiça de rondon do Pará, 
referentes aos seguintes autos de processos, pautadas nos dias indicados, 
podendo adotar medidas pertinentes, inclusive interpor recursos:
i – processo nº 0005612-47.2019.8.14.0046, dia 21/1/2021;
ii – processo nº 0009331-37.2019.8.14.0046, dia 26/1/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 21 de janeiro de 2021.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 237/2021-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 35120, 
35238, 35262, 35396, 35544, 35588 e 35606/2019 e 3201/2020;
r E S o l V E:
DESIGNAR o promotor de justiça SANDRO GARCIA DE CASTRO para oficiar 
perante as Turmas recursais dos Juizados Especiais criminais, no período 
de 1º/2 a 31/7/2021, sem prejuízo das demais atribuições.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 2 de fevereiro de 2021.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 238/2021-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
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ministeriais no âmbito do 5º cargo das promotorias de justiça de Marabá;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 1424/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça EricK ricardo dE SoUZa fErNaNdES 
para oficiar na sessão do tribunal do júri, pautada para o dia 5/2/2021, 
referente aos autos do processo nº 0010143-70.2018.8.14.0028, de atri-
buição do 5º cargo das promotorias de justiça de Marabá, podendo adotar 
medidas pertinentes, inclusive interpor recursos, sem prejuízo das demais 
atribuições.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 2 de fevereiro de 2021.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 239/2021-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo o disposto no art. 19, da resolução nº 033/2013-cPJ;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 2º cargo das promotorias de justiça de Marabá;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 503 e 
1143/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça SaMUEl fUrTado SoBral para, sem 
prejuízo das demais atribuições e em regime de mutirão, oficiar em pro-
cessos judiciais e extrajudiciais de atribuição do 2º cargo das promotorias 
de justiça de Marabá, no período de 20/1 a 28/2/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 2 de fevereiro de 2021.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 240/2021-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 1º cargo das promotorias de justiça de altamira;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 1028/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça BrUNo fErNaNdES SilVa frEiTaS para 
oficiar na audiência perante a 2ª vara criminal da comarca de Altamira, no 
dia 29/1/2021, referente ao processo nº 0008617-06.2019.8.14.0005, de 
atribuição do 1º cargo das promotorias de justiça de altamira, sem prejuízo 
das demais atribuições nas promotorias de justiça de Santarém.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 2 de fevereiro de 2021.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 241/2021-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito das promotorias de justiça de defesa do patri-
mônio público e da moralidade administrativa de Belém;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 1081/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuízo 
das demais atribuições e em regime de mutirão, oficiarem em proces-
sos judiciais e extrajudiciais referentes aos anos de 2016 e anteriores, de 
atribuição dos seguintes cargos das promotorias de justiça de defesa do 
patrimônio público e da moralidade administrativa de Belém, no período de 
25/1 a 25/3/2021:

carGos ProMotores de JUstiÇa

3º carloS fErNaNdo crUZ da SilVa e BrUNo fErNaNdES SilVa frEiTaS

4º BrUNo BEcKEMBaUEr SaNcHES daMaScENo e PEdro rENaN caJado BraSil

5º diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa

6º rENaTa ValÉria PiNTo cardoSo

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 2 de fevereiro de 2021.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional

Portaria Nº 242/2021-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os afastamentos das promotoras de justiça Patrícia Pi-
mentel rabelo andrade, daniella Maria dos Santos dias e daliana Monique 
Souza Viana;
coNSidEraNdo a vacância dos 1º e 3º cargos das promotorias de justiça 
de Marabá e do cargo da promotoria de justiça de Jacundá;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito dos cargos das promotorias de justiça que 
integram a região administrativa Sudeste i;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 
24567/2020, 259, 516, 911, 1305 e 1626/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuízo 
das demais atribuições, exercerem as atribuições dos seguintes cargos das 
promotorias de justiça que integram a região administrativa Sudeste i, 
nos períodos indicados:

iteM carGo ProMotor(a) de JUstiÇa PerÍodo
Promotorias de justiça de Marabá

i 1º
criSTiNE MaGElla corrÊa liMa oficiar em processos, de 1º a 31/1/2021

JoSÉlia lEoNTiNa dE BarroS loPES oficiar em audiências, de 7 a 29/1/2021

ii 3º
lorENa MoUra BarBoSa dE MiraNda de 1º a 31/1/2021
EricK ricardo dE SoUZa fErNaNdES de 1º a 31/1/2021

iii 4º lorENa MoUra BarBoSa dE MiraNda de 11 a 22/1/2021
2ª vara do juizado especial criminal de Marabá

iV - alEXSSaNdra MUNiZ MardEGaN
de 11 a 22/1/2021

atuação conjunta, de 25/1 a 1º/2/2021
Promotoria de justiça de Jacundá

V - JaNE clEidE SilVa SoUZa de 7/1 a 5/2/2021
Promotoria de justiça de rondon do Pará

Vi 2º lorENa dE alBUQUErQUE raNGEl MorEira crUZ de 7/1 a 5/2/2021
Promotoria de justiça de São domingos do araguaia

Vii - GilBErTo liNS dE SoUZa filHo de 6 a 22/1/2021 e 26 a 29/1/2021

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 8 de fevereiro de 2021.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 243/2021-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo a vacância dos 1º e 2º cargos das promotorias de justiça de Breves;
coNSidEraNdo a atuação da promotora de justiça Gabriela rios Machado 
no município de Melgaço;
coNSidEraNdo as férias do promotor de justiça david Terceiro Nunes Pinheiro;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito das promotorias de justiça que integram a 
região administrativa Marajó ii;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes SiP protocolizados sob nº 
23831/2020 e 190/2021 e do expediente Gedoc protocolizado sob nº 
129841/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuízo 
das demais atribuições, exercerem as atribuições dos seguintes cargos das 
promotorias de justiça que integram a região administrativa Marajó ii, nos 
períodos indicados:

iteM carGo ProMotor(a) de JUstiÇa PerÍodo

Promotorias de justiça de Breves

i 1º PaTrÍcia carValHo MEdrado aSSMaNN a contar de 11/1/2021

ii 2º rodriGo SilVa VaScoNcEloS de 11 a 29/1/2021

Promotoria de justiça de Bagre

iii - Mário cÉSar NaBaNTiNo arraiS BraÚNa de 11 a 29/1/2021

Promotoria de justiça de oeiras do Pará

iV - BrUNo alVES cÂMara de 8/1 a 1º/3/2021

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 2 de fevereiro de 2021.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
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Portaria Nº 244/2021-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 
23332/2020, 200 e 1429/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuízo 
das demais atribuições, oficiarem perante o juizado especial criminal de 
Santa izabel do Pará, nos meses indicados:

MÊs ProMotor de JUstiÇa

dezembro/2020 rEGiNa lUiZa TaVEira da SilVa

Janeiro/2021 frEdErico aUGUSTo dE MoraiS frEirE

fevereiro/2021 daNiEl MENEZES BarroS

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 2 de fevereiro de 2021.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 245/2021-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo a vacância do cargo da promotoria de justiça de Novo 
repartimento;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de Novo repartimento;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
24415/2020, em 18/12/2020;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça lUiZ alBErTo alMEida PrESoTTo para 
exercer as atribuições do cargo da promotoria de justiça de Novo reparti-
mento, a contar de 7/1/2021, sem prejuízo das demais atribuições.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 2 de fevereiro de 2021.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 246/2021-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do 4º cargo das promotorias de justiça de 
castanhal e do 2º cargo das promotorias de justiça de capanema;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 22537, 
24150 e 24151/2020;
r E S o l V E:
i - dESiGNar a promotora de justiça Maria JoSÉ ViEira dE carValHo 
cUNHa para exercer nas promotorias de justiça de capanema, as atribuições 
do 2º cargo, no período de 16/11/2020 a 6/1/2021, sem prejuízo de suas 
atribuições perante o 4º cargo das promotorias de justiça de castanhal;
ii - dESiGNar a promotora de justiça Maria JoSÉ ViEira dE carValHo 
cUNHa para exercer nas promotorias de justiça de capanema, as atribuições 
do 2º cargo, no período de 7/1 a 1º/3/2021, com prejuízo de sua titularidade.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 2 de fevereiro de 2021.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 288/2021-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo as férias dos promotores de justiça Maurício almeida 
Guerreiro figueiredo e Maria do Socorro Pamplona lobato;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito dos 1º e 3º cargos das promotorias de justiça 
de órfãos, interditos e incapazes de Belém;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 170/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça rEGiaNE BriTo coElHo oZaNaN para, 
sem prejuízo das demais atribuições, exercer nas promotorias de justiça 
de órfãos, interditos e incapazes de Belém, as atribuições dos seguintes 
cargos, nos períodos indicados:

i – 1º cargo, de 7/1 a 5/2/2021;
ii – 3º cargo, de 7 a 20/1/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 8 de fevereiro de 2021.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 289/2021-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo a licença da promotora de justiça Suely regina ferreira aguiar catete;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do 2º cargo das promotorias de justiça de 
direitos constitucionais fundamentais e dos direitos humanos de Belém;
coNSidEraNdo os termos do ofício nº 002/2021-cPJ/dcc/dcf/dH/MPPa, 
datado de 26/1/2021, protocolizado sob nº 1193/2021, em 26/1/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça fáBia dE MElo-foUrNiEr para exercer 
nas promotorias de justiça de direitos constitucionais fundamentais e dos 
direitos humanos de Belém, as atribuições do 2º cargo, no período de 25/1 
a 24/4/2021, sem prejuízo das demais atribuições.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 8 de fevereiro de 2021.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 290/2021-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os termos do ofício nº 002/2021-MP/coord-NordESTE 
ii, datado de 11/1/2021, protocolizado sob nº 301/2021, em 11/1/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuízo 
das demais atribuições, oficiarem perante o juizado especial criminal de 
Salinópolis, nos meses indicados:

MÊs ProMotor de JUstiÇa
Janeiro/2021 BrUNo SaraValli rodriGUES

fevereiro/2021 GUSTaVo rodolfo raMoS dE aNdradE
Março/2021 BrUNo SaraValli rodriGUES
abril/2021 GUSTaVo rodolfo raMoS dE aNdradE

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 8 de fevereiro de 2021.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 291/2021-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os termos do ofício nº 004/2021-MP/coord-NordESTE 
ii, datado de 11/1/2021, protocolizado sob nº 303/2021, em 11/1/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuízo 
das demais atribuições, oficiarem perante o juizado especial criminal de 
Bragança, nos meses indicados:

Meses ProMotores de JUstiÇa
Janeiro/2021 JoÃo BaTiSTa dE araÚJo caValEiro dE MacEdo JÚNior

fevereiro/2021 JoÃo BaTiSTa dE araÚJo caValEiro dE MacEdo JÚNior
Março/2021 BrUNa rEBEca PaiVa dE MoraES
abril/2021 BrUNa rEBEca PaiVa dE MoraES
Maio/2021 JoÃo BaTiSTa dE araÚJo caValEiro dE MacEdo JÚNior
Junho/2021 JoÃo BaTiSTa dE araÚJo caValEiro dE MacEdo JÚNior
Julho/2021 BrUNa rEBEca PaiVa dE MoraES

agosto/2021 BrUNa rEBEca PaiVa dE MoraES
Setembro/2021 JoÃo BaTiSTa dE araÚJo caValEiro dE MacEdo JÚNior
outubro/2021 JoÃo BaTiSTa dE araÚJo caValEiro dE MacEdo JÚNior

Novembro/2021 BrUNa rEBEca PaiVa dE MoraES
dezembro/2021 BrUNa rEBEca PaiVa dE MoraES

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 8 de fevereiro de 2021.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
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Portaria Nº 292/2021-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de ipixuna do Pará;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 690/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça Naiara Vidal NoGUEira para, sem 
prejuízo das demais atribuições e em regime de mutirão, oficiar em pro-
cessos judiciais e extrajudiciais de atribuição do cargo da promotoria de 
justiça de ipixuna do Pará, no período de 25 a 29/1/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 8 de fevereiro de 2021.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 293/2021-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 5º cargo das promotorias de justiça de Marabá;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 1478/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça EricK ricardo dE SoUZa fErNaNdES 
para oficiar na sessão do tribunal do júri, pautada para o dia 8/2/2021, refe-
rente aos autos do processo nº 0006201-64.2017.8.14.0028, de atribuição 
do 5º cargo das promotorias de justiça de Marabá, podendo adotar medidas 
pertinentes, inclusive interpor recursos, sem prejuízo das demais atribuições.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 8 de fevereiro de 2021.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 294/2021-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 4º cargo das promotorias de justiça de Marituba;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 
23989/2020 e 1110/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça MarcEla cHriSTiNE fErrEira dE 
MELO CASTELO BRANCO para oficiar em conjunto com a promotora de 
justiça VYllYa coSTa Barra SErENi nos processos judiciais atinentes 
às atividades do aterro sanitário de Marituba, de atribuição do 4º car-
go das promotorias de justiça de Marituba, no período de 14/12/2020 a 
13/2/2021, sem prejuízo de suas atribuições originárias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 8 de fevereiro de 2021.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 295/2021-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 22775 e 24020/2020;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça lÍliaN rEGiNa fUrTado BraGa para 
oficiar nos autos do processo nº 0004646-67.2014.8.14.0076, que tramita 
sob os cuidados do Grupo de auxilio remoto â Meta 4 do cNJ, a contar de 
19/1/2021, sem prejuízo das demais atribuições.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 8 de fevereiro de 2021.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 296/2021-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo o afastamento da promotora de justiça adriana de lourdes Mota Si-
mões colares para atuar na coordenação do centro de apoio operacional cidadania;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do 2º cargo das promotorias de justiça de de-

fesa das pessoas com deficiência, idosos e acidentes de trabalho de Belém;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 24186/2020;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça ElaiNE carValHo caSTElo BraNco 
para exercer nas promotorias de justiça de defesa das pessoas com defici-
ência, idosos e acidentes de trabalho de Belém, as atribuições do 2º cargo, 
a contar de 1º/1/2021, sem prejuízo das demais atribuições.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 8 de fevereiro de 2021.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 297/2021-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo a licença da promotora de justiça amélia Satomi igarashi;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do 2º cargo das promotorias de justiça de 
registros públicos, resíduos e casamentos de Belém;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
24591/2020;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça JoÃo GUalBErTo doS SaNToS SilVa 
para exercer nas promotorias de justiça de registros públicos, resíduos 
e casamentos de Belém, as atribuições do 2º cargo, no período de 7/1 a 
5/2/2021, sem prejuízo das demais atribuições.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 8 de fevereiro de 2021.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 298/2021-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso V, da lei orgânica do Ministé-
rio Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
23608/2020;
r E S o l V E:
rEVoGar, a contar de 7/1/2021, a designação da promotora de justiça 
PaloMa SaKalEM para, sem prejuízo das demais atribuições, exercer nas 
promotorias de justiça de altamira, as atribuições do 1º cargo, contida no 
item ii da PorTaria nº 3648/2020-MP/PGJ, de 18/12/2020.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 8 de fevereiro de 2021.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 299/2021-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso V, da lei orgânica do Ministé-
rio Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
23948/2020;
r E S o l V E:
rEVoGar, a contar de 7/1/2021, a designação da promotora de justiça 
rENaTa ValÉria PiNTo cardoSo para, sem prejuízo das demais atribuições, 
exercer as atribuições do cargo da promotoria de justiça de limoeiro do ajuru, 
contida na PorTaria nº 2202/2020-MP/PGJ, de 17/8/2020.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 8 de fevereiro de 2021.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 300/2021-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 4º cargo das promotorias de justiça de castanhal;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
23641/2020;
r E S o l V E:
DESIGNAR o promotor de justiça MÁRCIO LEAL DIAS para oficiar em 
conjunto com a promotora de justiça Maria JoSÉ ViEira dE carValHo 
cUNHa nos autos do procedimento administrativo nº 004073-040/2020, 
de atribuição do 4º cargo das promotorias de justiça de castanhal, a contar 
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de 16/11/2020, sem prejuízo das demais atribuições.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 11 de fevereiro de 2021.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 301/2021-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do 1º cargo das promotorias de justiça de 
Paragominas;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 917/2021;
r E S o l V E:
DESIGNAR a promotora de justiça ALINE NEIVA ALVES DA SILVA para oficiar 
em audiência designada para o dia 27/1/2021, referente aos autos do proces-
so nº 0007202-08.2020.8.14.0039, de atribuição do 1º cargo das promoto-
rias de justiça de Paragominas, sem prejuízo das demais atribuições.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 8 de fevereiro de 2021.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 302/2021-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo a licença da promotora de justiça Magdalena Torres Teixeira;
coNSidEraNdo o afastamento do promotor de justiça Mauro Guilherme 
Messias dos Santos para cursar pós-graduação;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito dos  cargos das promotorias de justiça de 
Parauapebas;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça EMErSoN coSTa dE oliVEira para, 
com prejuízo de sua titularidade, exercer nas promotorias de justiça de 
Parauapebas, as atribuições dos seguintes cargos, nos períodos indicados:
i -  1º cargo, de 11 a 13/1/2021;
ii -  4º cargo, a contar de 15/1/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 8 de fevereiro de 2021.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 354/2021-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso V, da lei orgânica do Ministé-
rio Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 1347/2021;
r E S o l V E:
rEVoGar, a contar de 2/2/2021, a designação do promotor de justiça 
NadilSoN PorTilHo GoMES para, sem prejuízo de suas atribuições na 
promotoria de justiça de igarapé-Miri, exercer nas promotorias de justiça 
da infância e juventude de Belém, as atribuições do 1º cargo, contida na 
PorTaria nº 3604/2020-MP/PGJ, de 18/12/2020.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 18 de fevereiro de 2021.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 355/2021-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo a vacância do 1º cargo das promotorias de justiça da 
infância e juventude de Belém;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito das promotorias de justiça da infância e ju-
ventude de Belém;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 1347/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça ioNá SilVa dE SoUSa NUNES para 
exercer nas promotorias de justiça da infância e juventude de Belém, as 
atribuições do 1º cargo, no período de 2/2 a 18/3/2021, sem prejuízo das 
demais atribuições.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 18 de fevereiro de 2021.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional

Portaria Nº 356/2021-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo o disposto no art. 6º, da resolução nº 012/2012-cPJ;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de igarapé-Miri;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 1347/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça Márcio lEal diaS para, sem prejuízo 
das demais atribuições e em regime de mutirão, oficiar em processos ju-
diciais e extrajudiciais de atribuição do cargo da promotoria de justiça de 
igarapé-Miri, no período de 2/2 a 18/3/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 18 de fevereiro de 2021.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 357/2021-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo a atuação do promotor de justiça Harrison Henrique da 
cunha Bezerra no município de Nova Timboteua;
coNSidEraNdo a vacância do 2º cargo das promotorias de justiça de 
redenção a partir de 12/2/2021;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 2º cargo das promotorias de justiça de redenção;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 394/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça lEoNardo JorGE liMa caldaS para 
exercer nas promotorias de justiça de redenção, as atribuições do 2º car-
go, a contar de 1º/1/2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 18 de fevereiro de 2021.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 358/2021-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 
19012/2020;
r E S o l V E:
dESiGNar as promotoras de justiça aNa Maria MaGalHÃES dE carVa-
lHo e daNiEla SoUZa filHo MoUra para participarem de ação social 
programada para o dia 16/10/2020, em conjunto com a defensoria Pública 
do Estado do Pará e a ordem dos advogados do Brasil – Seção Pará, na co-
munidade caruaru, no distrito de Mosqueiro, no horário de 8 às 14 horas, 
sem prejuízo de suas atribuições originárias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 18 de fevereiro de 2021.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 359/2021-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito do cargo da promotoria de justiça de Pacajá;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 726/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça BrUNo fErNaNdES SilVa frEiTaS para 
oficiar em conjunto com a promotora de justiça PALOMA SAKALEM nos autos 
da notícia de fato nº 000958-060/2020 e todos os desdobramentos judiciais 
e extrajudiciais, bem como nos autos da ação civil pública por ato de impro-
bidade administrativa nº 0007095-04.2016.8.14.0069, da ação penal pelos 
crimes de peculato e associação criminosa nº 0002161-13.2017.8.14.0069 e 
do procedimento investigatório criminal nº 0004449-94.2018.8.14.0069, no 
período de 15/1 a 7/2/2021, sem prejuízo das demais atribuições.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 18 de fevereiro de 2021.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
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Portaria Nº 360/2021-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 2º cargo das promotorias de justiça de altamira;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 753/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça lUciaNo aUGUSTo araÚJo da coS-
TA para oficiar em audiências perante a 2ª vara criminal de Altami-
ra, no dia 21/1/2021, referentes aos autos dos processos nº 0003884-
75.2011.8.14.0005 e 0005644-44.2020.8.14.0005, ambos de atribuição 
do 2º cargo das promotorias de justiça de altamira, sem prejuízo das de-
mais atribuições.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 18 de fevereiro de 2021.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 396/2021-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 1422/2021, 
datado de 28/1/2021, de iniciativa da promotora de justiça Monique Na-
thyane coelho Queiroz, no qual solicita ser designada para atuar em uma 
das promotorias de justiça da região administrativa Baixo-amazonas, para 
melhor atender as necessidades especiais de sua genitora e esposo, con-
forme laudos médicos apresentados;
coNSidEraNdo que só excepcionalmente, o promotor de justiça pode 
exercer suas atribuições em promotoria de justiça da qual for titular;
CONSIDERANDO que as circunstâncias narradas no expediente justificam 
tal medida excepcional;
coNSidEraNdo a vacância dos 1º e 2º cargos das promotorias de justiça 
de almeirim;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos servi-
ços ministeriais no âmbito das promotorias de justiça de almeirim;
r E S o l V E:
dESiGNar a promotora de justiça MoNiQUE NaTHYaNE coElHo QUEiroZ 
para exercer nas promotorias de justiça de almeirim, as atribuições dos 1º 
e 2º cargos, a contar de 2/3/2021, com prejuízo de sua titularidade.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 22 de fevereiro de 2021.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 397/2021-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo a designação da promotora de justiça Monique Nathyane 
coelho Queiroz no município de almeirim;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 4º cargo das promotorias de justiça de itaituba;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 1422/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça ÍTalo coSTa diaS para exercer nas 
promotorias de justiça de itaituba, as atribuições do 4º cargo, a contar de 
2/3/2021, sem prejuízo das demais atribuições.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 22 de fevereiro de 2021.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 398/2021-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo a atuação do promotor de justiça arlindo Jorge cabral 
Júnior no município de Marituba;
coNSidEraNdo a atuação do promotor de justiça Harrison Henrique da 
cunha Bezerra no município de Nova Timboteua;
coNSidEraNdo as folgas do promotor de justiça luiz da Silva Souza;
coNSidEraNdo a licença das promotoras de justiça rosângela Estumano 
Gonçalves Hartmann e cynthia Graziela da Silva cordeiro;
coNSidEraNdo as férias da promotora de justiça adriana Maria Primo de carvalho;
coNSidEraNdo a vacância do 2º cargo das promotorias de justiça de 
redenção;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos ser-
viços ministeriais no âmbito das promotorias de justiça que integram a 
região administrativa Sudeste ii;

coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 20939 e 
23513/2020, 387, 397, 1625, 1631, 2025 e 2026/2021 e dos expedientes 
Gedoc protocolizados sob nº 125314/2020, 101185/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar os promotores de justiça abaixo nominados para, sem prejuízo 
das demais atribuições, exercerem as atribuições dos seguintes cargos das 
promotorias de justiça que integram a região administrativa Sudeste ii, 
nos períodos indicados:

iteM carGo ProMotor(a) de JUstiÇa PerÍodo
Promotorias de justiça de redenção

i 1º lUiZ da SilVa SoUZa dias 11, 12, 17, 18 e 19/2/2021
ii 2º lUiZ da SilVa SoUZa dias 11, 12, 17, 18 e 19/2/2021
iii 3º fláVia MiraNda fErrEira MEccHi de 2 a 11/2/2021

iV 5º lEoNardo JorGE liMa caldaS
dia 29/1/2021

de 1º a 5/2/2021 e 8 a 10/2/2021
Juizado especial criminal de redenção

V -
lEoNardo JorGE liMa caldaS de 7 a 29/1/2021 e 1º a 10/2/2021

lUiZ da SilVa SoUZa dias 11 e 12/2/2021
roSÂNGEla ESTUMaNo GoNÇalVES HarTMaNN de 18 a 26/2/2021

Promotoria de justiça de conceição do araguaia
Vi 1º alfrEdo MarTiNS dE aMoriM de 7/1 a 5/2/2021 e 7 a 20/2/2021

Juizado especial criminal de conceição do araguaia

Vii -
alfrEdo MarTiNS dE aMoriM de 7 a 29/1/2021
crEMilda aQUiNo da coSTa de 1º a 26/2/2021

Promotoria de justiça de São félix do Xingu
Viii - carloS fErNaNdo crUZ da SilVa de 5 a 14/1/2021

Promotoria de justiça de Xinguara
iX 2º lUiZ da SilVa SoUZa dias 7, 8, 11, 12, 13, 14 e 15/1/2021

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 22 de fevereiro de 2021.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional
Portaria Nº 399/2021-MP/PGJ
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTi-
TUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PorTa-
ria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a eficaz continuidade dos serviços 
ministeriais no âmbito do 5º cargo das promotorias de justiça de Marabá;
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 2308/2021, 
em 18/2/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça EricK ricardo dE SoUZa fErNaNdES 
para, sem prejuízo das demais atribuições, oficiar em conjunto com a pro-
motora de justiça criSTiNE MaGElla corrEa liMa na sessão do tribunal 
do júri, pautada para o dia 24/2/2021, referente aos autos do processo nº 
0001707-88.2019.8.14.0028, de atribuição do 5º cargo das promotorias 
de justiça de Marabá.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JU-
rÍdico-iNSTiTUcioNal. Belém, 22 de fevereiro de 2021.
cÂNdida dE JESUS riBEiro do NaSciMENTo
Subprocuradora-Geral de Justiça,
área jurídico-institucional

Protocolo: 816129
Portaria Nº 3191/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
considerando a Notícia de fato n.º 003010-009/2021 que trata da exis-
tência de suposto crime, em tese, praticado por autoridade com foro por 
prerrogativa de função;
considerando que compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar auto-
ridades com foro por prerrogativa de função;
considerando que conforme artigo 56, iV, da lei complementar Estadu-
al n.º 057/2006 compete privativamente ao Procurador-Geral de Justiça 
ajuizar ação penal de competência originária do Tribunal Pleno, do Órgão 
Especial e da Magistratura,
r E S o l V E:
rEVoGar a PorTaria n.º 4565/2021-MP/PGJ.
dElEGar poderes de órgão de execução a Promotora de Justiça aNa Ma-
ria MaGalHÃES dE carValHo, com fundamento no art. 56, iX da lei 
complementar Estadual n.º 057/2006, para atuar na Notícia de fato n.º 
003010-009/2021, podendo 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, propor ação judicial 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 assis-
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tem as partes envolvidas, conforme o previsto na legislação competente.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 14 de junho de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 816070
extrato de Procedimento Preparatório nº 036/2022-MP/PJdPPMa
o ProMoTor dE JUSTiÇa TiTUlar do 5º carGo da ProMoToria dE 
dEfESa do PaTriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa 
dE BElÉM, dr. SaNdro raMoS cHErMoNT, torna pública a instauração do 
Procedimento Preparatório nº 000067-151/2022, que se encontra à dispo-
sição na Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio Público e Moralida-
de administrativa do Ministério Público, situada na rua Ângelo custódio, nº 
36, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
PorTaria de instauração nº 036/2022
data da instauração: 08/06/2022
objeto: apurar possível acumulação ilegal de cargos públicos por parte de 
agente público.
Promotoria de Justiça: 5° ProMoTor dE JUSTiÇa dE dEfESa do PaTri-
MoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa
Promotor de Justiça: SaNdro raMoS cHErMoNT

Protocolo: 815654
Portaria Nº 0039/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiS-
TraTiVa, 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

42147/2018 claUdia aYrES rEGiS 2016/2017 30 30/10 a 
28/11/2018

3598/2017 TaTiaNa laGES aliVErTi iSraEl 2015/2016 12 06 a 17/02/2017 

39711/2019 THadEU MariaNo MENEZES dE aBrEU 2018/2019 30 19/09 a 
18/10/2019

 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 BElÉM, 28 de janeiro de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 815609
Portaria Nº 0043/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-ad-
MiNiSTraTiVa, 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

34095/2017 dErEcK lUaN ViaNa dE VaScoN-
cEloS 2016/2017 18/09 a 17/10/2017 14/09 a 

13/10/2017

33262/2018 EdNa dE NaZarE BriTo liMa 2017/2018 02 a 31/07/2018 30/07 a 
28/08/2018

41892/2019 ElENYZE QUiNTiNo cardoSo 2018/2019 01 a 30/11/2019 21/10 a 
19/11/2019

 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 Belém, 01 de fevereiro de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 815610
Portaria Nº 0414/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-ad-
MiNiSTraTiVa, 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 ao servidor 
do Ministério Público do Estado do Pará, conforme quadro:

ProtocoLo NoMe eXercÍcio PerÍodo

129144/2022 lUaNa da SilVa E SilVa 2020/2021 05/07 a 03/08/2022

 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 BElÉM, 15 de junho de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 815606

Portaria Nº 0415/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiS-
TraTiVa, 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, ao servidor do 
Ministério Público do Estado do Pará, conforme quadro:

ProtocoLo NoMe ParceLa triÊNio PerÍodo
128768/2022 MarlY daNTaS NErY 2ª 1989/1992 04/07 a 02/08/2022

 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 BElÉM, 15 de junho de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 815607
Portaria Nº 0410/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-ad-
MiNiSTraTiVa, 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

129012/2022 aciBETHaNia SilVa dE arrUda 2021/2022 30 18/07 a 
16/08/2022

8011/2020 alESSaNdra MarTiNS BraGa dE araUJo 2018/2019 08 29/06 a 
06/07/2020

128925/2022 aliNE MiSUE fUKUSHiMa MUraKaMi 2021/2022 14 09 a 22/01/2023

128233/2022 fErNaNda liMa da cUNHa 2021/2022 30 04/07 a 
02/08/2022

43538/2017 lEoNardo BENcHiMol dE MaToS 2014/2015 08 20 a 27/11/2017
6559/2017 liEGE Maria loPES WaNdErlEY 2015/2016 05 15 a 19/02/2017
44953/2019 lUiZ dE fraNca dUarTE 2015/2016 04 21 a 24/10/2019

121949/2022 raiMUNdo afoNSo PErEira 2021/2022 30 17/05 a 
15/06/2022

10574/2017 raiMUNdo NoNaTo NaSciMENTo filHo 2015/2016 11 24/04 a 
04/05/2017

4361/2017 rEGiNaldo cEZar NaSciMENTo da coSTa 2015/2016 14 20/02 a 
05/03/2017

128011/2022 SidNEY MaSaHarU MaTSUNaGa 2018/2019 08 06 a 13/07/2022
128027/2022 SidNEY MaSaHarU MaTSUNaGa 2016/2017 06 18 a 23/07/2022
128924/2022 SiMoNE dE NaZarE BraGa diaS 2021/2022 16 01 a 16/08/2022
121268/2021 THaliTa MarroN doNZa 2016/2017 11 19 a 29/07/2021

 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 BElÉM, 15 de junho de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 815602
Portaria Nº 0409/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-ad-
MiNiSTraTiVa, 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

129115/2022 BrENda fEio dE oliVEira 2021/2022 06/06 a 
05/07/2022 14/06/2022 22

129194/2022 EdEr arTUr MaUES da SilVa 2021/2022 11/07 a 
09/08/2022 11/07/2022 30

47468/2019 ElENYZE QUiNTiNo cardoSo 2018/2019 21/10 a 
19/11/2019 05/11/2019 15

16985/2017 lEoNardo BENcHiMol dE 
MaToS 2014/2015 17/04 a 

05/05/2017 28/04/2017 08

- liEGE Maria loPES WaN-
dErlEY 2015/2016 12 a 

23/12/2016 19/12/2016 05

128845/2022 lUciclEidE liMa MoNTEiro 2020/2021 16/05 a 
14/06/2022 13/06/2022 02

35160/2016 lUiZ dE fraNca dUarTE 2015/2016 01 a 
30/06/2016 27/06/2016 04

2606/2020 Maria do carMo doS SaN-
ToS SoUTo 2019/2020 01 a 

30/06/2020 01/06/2020 30

129098/2022 MaYSa GUalBErTo SaNToS 2021/2022 27/05 a 
22/06/2022 13/06/2022 10
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129061/2022 Naiara THaiS GUrGEl MaGa-
lHaES airES 2020/2021 06 a 

25/06/2022 14/06/2022 12

36753/2016 raiMUNdo NoNaTo NaSci-
MENTo filHo 2015/2016 01 a 

30/07/2016 20/07/2016 11

39030/2016 rEGiNaldo cEZar NaSci-
MENTo da coSTa 2015/2016 18/07 a 

16/08/2016 03/08/2016 14

2859/2018 THaliTa MarroN doNZa 2014/2015 02/02 a 
03/03/2015 02/02/2015 30

2859/2018 THaliTa MarroN doNZa 2016/2017 17/02 a 
16/03/2017 06/03/2017 11

 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 BElÉM, 15 de junho de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 815603
Portaria Nº 0411/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-ad-
MiNiSTraTiVa, 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

128963/2022 alBiNo rodriGUES BaTiSTa 2021/2022 04/07 a 02/08/2022 13/07 a 
11/08/2022

12045/2020 alESSaNdra MarTiNS BraGa dE 
araUJo 2018/2019 29/06 a 06/07/2020 11 a 18/03/2020

129034/2022 daiaNa raQUEl doria dE SoUZa 2020/2021 01 a 30/07/2022 18/07 a 
16/08/2022

 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 BElÉM, 15 de junho de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 815604
editaL de arQUiVaMeNto Nº 012/2022-MP-2º PJ/Ma/Pc/HU
a 2ª ProMoToria dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio cUlTU-
ral, HaBiTaÇÃo E UrBaNiSMo dE BElÉM, por intermédio do Promotor 
de Justiça que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, em 
atenção, por analogia ao disposto no, art. 27, § 1º e 2º, da resolução 
nº 007/2019-CPJ, vem por meio deste edital, cientificar o senhor DAR-
lEY caValcaNTE da SilVa e a todos quantos possam interessar, inclusive 
para efeito de eventual apresentação de recurso por razões escritas ou 
documentos, até a sessão do conselho Superior do Ministério Público, que 
decidirá pela homologação ou rejeição da promoção de arquivamento nos 
termos do art. 27, §2º, resolução nº 007/2019-cPJ, acerca do arQUiVa-
MENTo do iNQUÉriTo ciVil SiMP nº 000020-113/2020.
Belém, 15 de junho de 2022.
NilToN GUrJÃo daS cHaGaS
2º Promotor de Justiça do Meio ambiente, Patrimônio cultural,
Habitação e Urbanismo de Belém.

Protocolo: 815667
eXtrato da Portaria Nº 047/2022-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 000787-178/2021 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 047/2022-MP/PJo
requerida: concessionária Equatorial Energia – Pa.
Assunto: Acompanhar e fiscalizar o fornecimento do serviço de energia elé-
trica no Município de Óbidos pela concessionária Equatorial Energia, bem 
como a poda das árvores que colocariam em risco a rede de alta tensão e 
a segurança dos munícipes.
Promotor de Justiça: osvaldino lima de Sousa

Protocolo: 815889
extrato da recomendação nº 006/2022
Procedimento administrativo siMP Nº 003062-031/2022
o Promotor de Justiça Titular da 9ª Promotoria de Justiça de Santarém de 
direitos constitucionais e Probidade administrativa, dr. diEGo BElcHior 
fErrEira SaNTaNa, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 
129, inciso iii, da constituição federal; art. 26, inciso i, da lei 8.625/93; 
artigo 16 c/c artigo 19, ambos da resolução nº 007/2019-cPJ; e artigo 2º, 
§ 4º da resolução nº 023/2007–cNMP, torna pública a recomendação nº 
006/2022, expedida nos autos do Procedimento administrativo SiMP Nº 
003062-031/2022, que se encontra à disposição na 9ª Promotoria de Jus-
tiça de Santarém, situada na avenida Mendonça furtado, 3991 – liberdade 
cEP: 68.040-050, Santarém/Pa, fone: (93) 3512 0400.
recomendação: nº 006/2022
recomendados: Banca instituto Vicente Nelson e a comissão organizadora 
do concurso nº 001/2021-PMS.
assunto: recomenda o exato cumprimento dos termos do edital do con-
curso Público nº001/2021 da Prefeitura de Santarém, bem como dos edi-

tais específicos de etapas que eventualmente sejam lançados, sobretudo 
quanto aos prazos e o meio de publicação dos resultados do certame, 
devendo as publicações serem realizadas no meio indicado pelo edital, 
ou, concomitantemente, no site da Prefeitura de Santarém e do institu-
to Vicente Nelson – iViN, na aba de publicações do concurso Público de 
Santarém.
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa, Promotor de Justiça.

Protocolo: 815883
extrato da Portaria nº 022/2022-MP/9ªPJ/stM
Procedimento administrativo SiMP 003062-031/2022
o Promotor da 9ª Promotoria de Justiça de Santarém de direitos constitu-
cionais e Probidade administrativa, dr. diEGo BElcHior fErrEira SaN-
TaNa, torna pública a instauração de Procedimento administrativo SiMP 
nº 003062-031/2022, que se encontra à disposição na 9ª Promotoria de 
Justiça de Santarém, situada na avenida Mendonça furtado, 3991 – liber-
dade cEP: 68.040-050, Santarém/Pa, fone: (93) 3512 0400.
PorTaria nº 022/2022-MP/9ªPJ/STM.
acompanhado(s): Secretaria Municipal de administração e Governo e ins-
tituto Vicente Nelson
assunto: Procedimento que objetiva acompanhar o cumprimento do edital 
do concurso Público nº 001/2021 da Prefeitura de Santarém em todas as 
suas etapas, notadamente quanto as etapas de homologação e início da 
convocação do certame.
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa, Promotor de Justiça.

Protocolo: 815866
eXtrato da Portaria Nº 058/2022-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 000908-178/2021 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 058/2022-MP/PJo
requeridos: iadES - instituto americano de desenvolvimento
Assunto: Acompanhar e fiscalizar a aplicação da prova pelo IADES (Insti-
tuto americano de desenvolvimento), no concurso de ingresso na carreira 
da Polícia Militar do Estado do Pará, ocorrido no dia 06 de junho de 2021.
Promotor de Justiça: osvaldino lima de Sousa

Protocolo: 815931
eXtrato da Portaria Nº 057/2022-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 000825-178/2021 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 057/2022-MP/PJo
requeridos: Município de Óbidos
Assunto: Acompanhar e fiscalizar os atos administrativos que podem ser 
praticados pelo Município de Óbidos para que seja possível que os servi-
dores públicos locais consigam contrair empréstimos consignados junto as 
instituições bancárias do Município.
Promotor de Justiça: osvaldino lima de Sousa

Protocolo: 815926
eXtrato da Portaria Nº 056/2022-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 000396-178/2019 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 056/2022-MP/PJo
requeridos: dEMUTraN – departamento Municipal de Trânsito em Óbidos
Assunto: Acompanhar e fiscalizar se o DEMUTRAN de Óbidos respeitou o 
princípio da legalidade na apreensão da motocicleta placa QEH4091/Pa e 
na perda do escapamento desse veículo.
Promotor de Justiça: osvaldino lima de Sousa

Protocolo: 815919
eXtrato da Portaria Nº 055/2022-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 Procedi-
mento administrativo nº 000753-178/2021 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 055/2022-MP/PJo
requeridos: Município de Óbidos e SEMEd - Secretaria Municipal de Educação.
Assunto: Acompanhar e fiscalizar a denúncia de que a SEMED (Secretaria 
Municipal de Educação) de Óbidos diminuiu indevidamente as horas aulas 
de professores.
Promotor de Justiça: osvaldino lima de Sousa

Protocolo: 815914
eXtrato da Portaria Nº 048/2022-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 001471-178/2021 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 048/2022-MP/PJo
requerida: concessionária Equatorial Energia – Pa.
Assunto: Acompanhar e fiscalizar a emissão da 2º via certidão de nasci-
mento de Manoel Souza Viana, pelo cartório de registro de Pessoas Natu-
rais de Óbidos- cartório rocha Passos.
Promotor de Justiça: osvaldino lima de Sousa

Protocolo: 815894
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eXtrato da Portaria Nº 049/2022-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 000968-178/2021 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 049/2022-MP/PJo
requeridos: Município de Óbidos e companhia das docas do Estado do Pará.
Assunto: Acompanhar e fiscalizar o Município de Óbidos e a Companhia 
das docas do Estado do Pará em relação às condições do porto da cidade.
Promotor de Justiça: osvaldino lima de Sousa

Protocolo: 815898
eXtrato da Portaria Nº 054/2022-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 000279-178/2020 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 054/2022-MP/PJo
requeridos: Jean Sávio da Silva ricarte e Jaime costa da Silva
Assunto: Acompanhar e fiscalizar a denúncia de que os senhores Jean 
Sávio da Silva ricarte e Jaime costa da Silva estariam recebendo 200 h/
aulas, porém não estariam exercendo efetivamente a função de professor 
na rede estadual de ensino do Estado do Pará.
Promotor de Justiça: osvaldino lima de Sousa

Protocolo: 815908
eXtrato da Portaria Nº 050/2022-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 000501-178/2021 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 050/2022-MP/PJo
requeridos: Município de Óbidos
Assunto: Acompanhar e fiscalizar o Município de Óbidos em relação ao fecha-
mento do ProcoN, nesta cidade de Óbidos, e a possibilidade de reativá-lo.
Promotor de Justiça: osvaldino lima de Sousa

Protocolo: 815902
eXtrato da Portaria Nº 051/2022-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 000828-178/2021 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 051/2022-MP/PJo
requeridos: Município de Óbidos e SEMSa – Secretaria Municipal de Saúde
Assunto: Acompanhar e fiscalizar o fornecimento, por parte da Secretaria 
Municipal de Saúde- SEMSa, de vários medicamentos para o paciente clo-
doaldo de oliveira Marinho, o qual sofre de doença cardíaca.
Promotor de Justiça: osvaldino lima de Sousa

Protocolo: 815903
eXtrato da Portaria Nº 051/2022-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 001382-178/2021 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 052/2022-MP/PJo
requeridos: Município de Óbidos e SEMSa – Secretaria Municipal de Saúde
Assunto: Acompanhar e fiscalizar o fornecimento, por parte da Secretaria 
Municipal de Saúde- SEMSa, de injeção intravascular para paciente rosi-
neide da Silva Nunes, a qual sofre de grave alergia.
Promotor de Justiça: osvaldino lima de Sousa

Protocolo: 815905
extrato da Portaria nº 011/2022 – MP/PJMa-1ª PJMa
o 1º Promotor de Justiça de Monte alegre, com fundamento no art. 54, Vi e 
§3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da rESolUÇÃo Nº 23 
– cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento administra-
tivo SiMP Nº 001073–157/2022 que se encontra à disposição na Promotoria de 
Justiça de Monte alegre, situada na rua rui Barbosa, nº 587, cidade alta, Monte 
alegre-Pa, cEP 68.220-000-Monte alegre-Pará-fone (93) 3533-2977.
PorTaria nº 011/2022 - MP/PJMa-1ªPJMa
Polo aTiVo: 1ª Promotoria de Justiça de Monte alegre
POLO PASSIVO: Indefinido
aSSUNTo: acompanhar a execução das atividades referentes ao objetivo 
03, do Plano de atuação das Promotorias de Justiça de Monte alegre, bi-
ênio 2022/2023, que tem como escopo “fortalecer a rede de Proteção da 
infância e Juventude no Município de Monte alegre com o aprimoramento 
da capacitação dos membros do Conselho Tutelar”.
david Terceiro Nunes Pinheiro – Promotor de Justiça

Protocolo: 815973

extrato da Portaria nº 021/2022 – Procedimento administrativo 
n° 000128-151/2022
o ProMoTor dE JUSTiÇa do 6º carGo da ProMoToria dE dEfESa do 
PaTriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa, dr. aldo dE 
oliVEira BraNdÃo SaifE, torna pública a instauração do ProcEdiMEN-
To adMiNiSTraTiVo n° 000128-151/2022 que se encontra à disposição 
na sede do Ministério Público na rua João diogo n. 100, bairro da cidade 
Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
PorTaria de instauração: 021/2022-MP/6ªPJdPPMa
objeto: Para acompanhar o aprimoramento, no âmbito do Município de 
Belém, do controle de legitimidade da evolução patrimonial dos agentes 
públicos no exercício de suas funções, de modo a identificar eventuais 
acréscimos indevidos.
Promotor de Justiça: aldo dE oliVEira BraNdÃo SaifE
Promotoria de Justiça: 6º cargo da Promotoria de Justiça de defesa do 
Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de Belém.

Protocolo: 815986
extrato da Portaria nº 28/2022-MPe-PJ-castaNHaL
a 7ª Promotora de Justiça da infância e Juventude, dos idosos, das Pesso-
as com Deficiência e dos Órfãos e Interditos de Castanhal, com fundamen-
to no art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. 
Vi da rESolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração 
de ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo SiMP Nº 000461-040/2022 que en-
contra-se a disposição na 7ª Promotoria de Justiça de castanhal, situada 
na avenida Presidente Vargas, nº 2638, Bairro centro, Bairro centro, cas-
tanhal – Pará, fone (91) 3412-6100.
PorTaria nº 28/2022-MPE-PJ-caSTaNHal
Polo ativo: SiGiloSo
Polo Passivo: SiGiloSo
assunto: acompanhamento da possível situação de risco da criança.
SaBriNa MaMEdE NaPolEÃo KalUME – Promotora de Justiça

Protocolo: 815994
ProMotoria de JUstiÇa do Meio aMBieNte, PatriMÔNio cUL-
tUraL, HaBitaÇÃo e UrBaNisMo de BeLÉM
resUMo da Portaria Nº 028/2022-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU
o 2º ProMoTor dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio cUl-
TUra, HaBiTaÇÃo E UrBaNiSMo dE BElÉM, dr. NilToN GUrJÃo daS 
cHaGaS, torna pública a iNSTaUraÇÃo do Procedimento Preparatório nº 
004756-003/2022-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU, que se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de do Meio ambiente, Patrimônio cultural, Habitação 
e Urbanismo de Belém, sito na rua Ângelo custódio, nº36, bairro da cida-
de Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Procedimento Preparatório nº 004756-003/2022-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU
instaurante: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo art. 129, inciso iii, da constituição federal de 
1988 e art. 8º, §1º e §2º da lei federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985.
investigado: clUBE da coSaNPa E aSSociaÇÃo doS SErVidorES da coSaNPa
objeto de investigação: apurar suposta poluição sonora proveniente das 
atividades da associação dos Servidores da cosanpa e clube da cosanpa, 
localizado na Estrada do Buiussuquara nº 654, a aproximadamente 500 
metros da residência do reclamante, onde ocorrem festas rave, com dura-
ção média de 24 a 48 horas e propagação de som alto
Belém, 27 de maio de 2022.
NilToN GUrJÃo daS cHaGaS
2º Promotor de Justiça de Meio ambiente, Patrimônio cultural,
Habitação e Urbanismo de Belém.

Protocolo: 816003
ProMotoria de JUstiÇa do Meio aMBieNte, PatriMÔNio cUL-
tUraL, HaBitaÇÃo e UrBaNisMo de BeLÉM
resUMo da Portaria Nº 029/2022-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU
o 2º ProMoTor dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio cUl-
TUra, HaBiTaÇÃo E UrBaNiSMo dE BElÉM, dr. NilToN GUrJÃo daS 
cHaGaS, torna pública a iNSTaUraÇÃo do Procedimento Preparatório nº 
000155-125/2022-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU, que se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de do Meio ambiente, Patrimônio cultural, Habitação 
e Urbanismo de Belém, sito na rua Ângelo custódio, nº36, bairro da cida-
de Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Procedimento Preparatório nº 000155-125/2022-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU
instaurante: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo art. 129, inciso iii, da constituição federal de 
1988 e art. 8º, §1º e §2º da lei federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985.
investigado: iPEZai coMÉrcio dE MadEira lTda
objeto de investigação: apurar suposta possível infração ambiental noti-
ciada pela Superintendência do iBaMa, em desfavor da empresa iPEZai 
coMÉrcio dE MadEira lTda.
Belém, 01 de junho de 2022.
NilToN GUrJÃo daS cHaGaS
2º Promotor de Justiça de Meio ambiente, Patrimônio cultural,
Habitação e Urbanismo de Belém.

Protocolo: 816007
extrato da Portaria nº 010/2022 – MP/PJMa-1ª PJMa
o 1º Promotor de Justiça de Monte alegre, com fundamento no art. 54, Vi 
e §3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da rESolUÇÃo 
Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo SiMP Nº 001072–157/2022 que se encontra à disposição 
na Promotoria de Justiça de Monte alegre, situada na rua rui Barbosa, nº 
587, cidade alta, Monte alegre-Pa, cEP 68.220-000-Monte alegre-Pará-
fone (93) 3533-2977.
PorTaria nº 010/2022 - MP/PJMa-1ªPJMa
Polo aTiVo: 1ª Promotoria de Justiça de Monte alegre
Polo PaSSiVo: Prefeitura Municipal de Monte alegre; Secretaria Municipal 
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de Saúde de Monte alegre e Secretaria de Estado da Saúde do Pará.
aSSUNTo: acompanhar a execução das atividades referentes ao objeti-
vo 04 do Plano de atuação das Promotorias de Justiça de Monte alegre, 
biênio 2022/2023, que tem como escopo “atuar para garantir efetividade 
do direito à saúde e do controle social com a implantação de Portal da 
Transparência para acesso, em tempo real, da fila de espera para exames 
e consultas do SUS, bem como do estoque de medicamentos, no Município 
de Monte alegre/Pa.
david Terceiro Nunes Pinheiro – Promotor de Justiça

Protocolo: 815958
eXtrato da Portaria Nº 060/2022-MP/PJo
a Promotoria de Justiça de Óbidos/Pa, com fulcro nos artigos 127 e 129, in-
cisos ii e Vi, da constituição federal, na forma da resolução nº 174/2017 do 
conselho Nacional do Ministério Público, combinado com o artigo 52, incisos 
i e V, da lei complementar do Estado do Pará nº 57/2006, torna pública a 
conversão da Notícia de fato em inquérito civil nº 036152-003/2020 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 060/2022-MP/PJo
investigados: Josyene dos Santos feitosa
Assunto: fiscalizar e acompanhar a denúncia da existência do chamado 
“gabinete do ódio”, existente no ano de 2020, na prefeitura de Óbidos, o 
qual tinha o objetivo de disseminar ódio e mensagens falsas.
Promotor de Justiça: osvaldino lima de Sousa

Protocolo: 815936
eXtrato da Portaria Nº 059/2022-MP/PJo
a Promotoria de Justiça de Óbidos/Pa, com fulcro nos artigos 127 e 129, 
incisos ii e iii, da constituição federal, na forma das resoluções nº 
23/2007do conselho Nacional do Ministério Público e 10/2011 do Ministério 
Público do Estado do Pará, combinados com o artigo 52, incisos i e Vi da 
lei complementar do Estado do Pará nº 57/2006, torna pública a conver-
são da Notícia de fato em Procedimento Preparatório nº 036151-003/2020 
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 059/2022-MP/PJo
requeridos: Em apuração
Assunto: Obter a qualificação da pessoa conhecida como “Chico Barbado” e 
identificar com mais detalhes o possível dano ao erário ou enriquecimento 
ilícito proveniente da contratação do dr. Marjean Monte, pela câmara Mu-
nicipal de Óbidos, no ano de 2020.
Promotor de Justiça: osvaldino lima de Sousa

Protocolo: 815934
ProMotoria de JUstiÇa do Meio aMBieNte, PatriMÔNio cUL-
tUraL, HaBitaÇÃo e UrBaNisMo de BeLÉM
resUMo da Portaria Nº 032/2022-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU
o 2º ProMoTor dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio cUl-
TUra, HaBiTaÇÃo E UrBaNiSMo dE BElÉM, dr. NilToN GUrJÃo daS 
cHaGaS, torna pública a iNSTaUraÇÃo do Procedimento Preparatório nº 
008751-003/2022-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU, que se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de do Meio ambiente, Patrimônio cultural, Habitação 
e Urbanismo de Belém, sito na rua Ângelo custódio, nº36, bairro da cida-
de Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Procedimento Preparatório nº 008751-003/2022-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU
instaurante: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo art. 129, inciso iii, da constituição federal de 
1988 e art. 8º, §1º e §2º da lei federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985.
investigado: EM aPUraÇÃo
objeto de investigação; apurar possível ocorrência de superpopulação de 
gatos em residência situada na rua Ó de almeida, nº 885.
Belém, 13 de junho de 2022.
NilToN GUrJÃo daS cHaGaS
2º Promotor de Justiça de Meio ambiente, Patrimônio cultural,
Habitação e Urbanismo de Belém.

Protocolo: 816019
ProMotoria de JUstiÇa do Meio aMBieNte, PatriMÔNio cUL-
tUraL, HaBitaÇÃo e UrBaNisMo de BeLÉM
resUMo da Portaria Nº 031/2022-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU
o 2º ProMoTor dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio cUl-
TUra, HaBiTaÇÃo E UrBaNiSMo dE BElÉM, dr. NilToN GUrJÃo daS 
cHaGaS, torna pública a coNVErSÃo do Procedimento Preparatório nº 
000035-113/2021-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU, em inquérito civil que se encontra 
à disposição na Promotoria de Justiça de do Meio ambiente, Patrimônio 
cultural, Habitação e Urbanismo de Belém, sito na rua Ângelo custódio, 
nº36, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
inquérito civil nº 000035-113/2021-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU
instaurante: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo art. 129, inciso iii, da constituição federal de 
1988 e art. 8º, §1º e §2º da lei federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985.
investigado: EM aPUraÇÃo
objeto de investigação; apurar denúncia de possível construção irregular 
de imóvel de interesse histórico, localizado na Tv. frutuoso Guimarães, nº 
589, esquina com a Tv. riachuelo, nesta cidade, que se encontra, suposta-
mente, acima do gabarito permitido, causando danos aos imóveis vizinhos
Belém, 13 de junho de 2022.
NilToN GUrJÃo daS cHaGaS
2º Promotor de Justiça de Meio ambiente, Patrimônio cultural,
Habitação e Urbanismo de Belém.

Protocolo: 816013

ProMotoria de JUstiÇa do Meio aMBieNte, PatriMÔNio cUL-
tUraL, HaBitaÇÃo e UrBaNisMo de BeLÉM
resUMo da Portaria Nº 030/2022-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU
o 2º ProMoTor dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio cUlTU-
ra, HaBiTaÇÃo E UrBaNiSMo dE BElÉM, dr. NilToN GUrJÃo daS cHa-
GaS, torna pública a iNSTaUraÇÃo do Procedimento administrativo nº 
000208-125/2022-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU, que se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de do Meio ambiente, Patrimônio cultural, Habitação 
e Urbanismo de Belém, sito na rua Ângelo custódio, nº36, bairro da cida-
de Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Procedimento administrativo nº 000208-125/2022-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU
instaurante: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo art. 129, inciso iii, da constituição federal de 
1988 e art. 8º, §1º e §2º da lei federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985.
investigado: EM aPUraÇÃo
Objeto de Investigação: Acompanhamento de políticas públicas de fisca-
lização e controle de descarte irregular de resíduos nas vias públicas dos 
logradouros de Belém
Belém, 10 de junho de 2022.
NilToN GUrJÃo daS cHaGaS
2º Promotor de Justiça de Meio ambiente, Patrimônio cultural,
Habitação e Urbanismo de Belém.

Protocolo: 816011

.

.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas dos MUNicÍPios
do estado do ParÁ

.

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

dispensa nº 16/2022/MPcM/Pa
data: 06/06/2022
objeto: contratação emergencial para prestação de serviços gerais, 
limpeza, conservação predial, agente de PorTaria e motorista para 
atender as necessidades do MPcM/Pa.
fundamento legal: art.24, Vi da lei nº 8.666/93.
Valor Global: r$299.698,08(duzentos e noventa e nove mil, seiscentos e 
noventa e oito reais e oito centavos)
dotação orçamentária: 01.122.1495.8766.339037
fonte: 0101 e 0301
contratada: ioMM ParK lTda-EPP
Endereço: Trav. Perebebuí nº 623, Sala 02- Pedreira cEP: 66083-772 – 
Belém-Pará
cNPJ nº 03.134.505/0001-37
ordenadora: Maria inez Klautau de Mendonça Gueiros – Procuradora Geral 
do MPcM/Pa

Protocolo: 815929

.

.

MUNicÍPios
.

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

.

.

oUtras MatÉrias
.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
aViso de HoMoLoGaÇÃo. PreGÃo eLetrÔNico Nº 020/2022- Pe-PMa, 

objeto: registro de Preços para futura e Eventual aquisição de Kit’s ces-
tas básicas acondicionadas em sacos transparentes com o fim de atender 
aos programas, projetos e serviços da Secretaria Municipal de assistência 
Social, voltados ao atendimento das famílias em situação de vulnerabili-
dade social e riscos emergenciais, pelo período de 12 meses, conforme 
especificações constantes neste Termo de Referência. Nos termos da Ata 
da Sessão, o Pregoeiro, torna público o resultado da licitação e julgamento 
das propostas à respectiva vencedora. desse modo, satisfazendo a lei e ao 
mérito, por meio da Secretária Municipal de assistência Social - SEMaS, 
Sra. Josiane da costa Baia, resolve: tornar público a HoMoloGaÇÃo do 
Pregão Eletrônico Nº 020/2022- PE-PMa, à seguinte adjudicatária: d. c. 
da cunha Eireli, cNPJ 17.127.461/0001-22, vencedora do item: 01 (r$ 
245,00), totalizando o valor global do certame de r$ 1.715.000,00. orde-
nador de despesas: Josiane da costa Baia.

Protocolo: 816235
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PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
aViso de LicitaÇÃo. PreGÃo eLetrÔNico Nº 027/2022-cPL/

sesMaB/PMa. 
o Município de abaetetuba/Pa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, 
torna público que às 09h do dia  01 de julho de 2022, realizará licitação na 
modalidade pregão, nos termos da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
do decreto n.º 10.024, de 20 de setembro de 2019, da lei complementar 
n° 123, de 14 de dezembro de 2006, lei complementar nº 147 de 07 de 
agosto de 2014, do decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, apli-
cando-se, subsidiariamente, a lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na 
forma eletrônica, do tipo menor preço por  item, no modo de disputa aber-
to, objetivando a contração de empresa especializada no fornecimento de 
medicamentos veterinários, materiais de insumo e medicamentos de uso 
restrito hospitalar, para atender as demandas da Secretaria de Saúde de 
abaetetuba. os interessados poderão obter o texto integral do edital e to-
das as informações sobre a licitação através do acesso à página do Tribunal 
de contas do Município/Pa, www.licitanet.com.br ou na sala da comissão 
Permanente de licitação - cPl junto à Prefeitura Municipal de abaetetu-
ba, situada à rua Siqueira Mendes, nº 1359, centro, cep: 68440-000, no 
horário de 8h às 14h, em dias de efetivo expediente. ord. de despesa: 
charles cezar Tocantins de Souza - Secretário de Saúde

Protocolo: 816236

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABEL FIGUEIREDO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBeL FiGUeiredo
aViso de LicitaÇÃo

toMada de PreÇos Nº 2/2022-002 - PMaF
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para EXEcUÇÃo 
doS SErViÇoS dE rEforMa da cÂMara MUNiciPal, No MUNiciPio dE 
aBEl fiGUEirEdo, EM aTENdiMENTo ao coNVENio Nº 125/2022-SEdoP, 
firMado ENTrE o MUNiciPio dE aBEl fiGUEiEdo E a SEcrETaria dE 
ESTadoS dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PUBlicaS - SEdoP.
abertura: 06/07/2022 às 09:00 horas (horário de Brasília-df). local: Sala 
da coMiSSÃo PErMaNENTE dE liciTaÇÃo - PrÉdio SEdE da PMaf - 
aV.alacid NUNES Nº 79 - cENTro - aBEl fiGUEirEdo-Pa. o edital e 
anexos encontram-se a disposição na Sala da cPl no horário das 08:00 às 
12:00, nos sítios www.abelfigueiredo.pa.gov.br https://www.tcm.pa.gov.
br/portal-do-jurisdicionado/sistema/geo-obras. informações 94-3342-
1333 ou cplabelfigueiredo2021@gmail.com
abel figueiredo, 15 de Junho de 2022
Maria do carmo oliveira - Pregoeira

Protocolo: 816237

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AFUÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aFUÁ
PreGÃo eLetroNico Nº 006/2022 - srP 003/2022

objeto: registro de preços para eventual aquisição de 02 (duas) ambu-
lânchas para atender as necessidades da prefeitura Municipal de afuá/Pa 
(conforme convênio n° 29/2022/SESPa/Pa).
abertura: 01/07/2022, às 09:00 horas no endereço eletrônico: www.com-
prasgovernamentais.gov.br
Edital está disponível no site www.gov.br/compras e site www.afua.pa.gov.
afuá/Pa, 17 de junho de 2022.
Márcio aNToNio fErrEira NErY
Pregoeiro

Protocolo: 816238

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

MUNicÍPio de aLtaMira
aViso de sUsPeNsÃo de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico srP 39/2022 com o objeto: registro de preços 
para futura e eventual contratação de empresa especializada em forneci-
mento de materiais elétricos e insumos para manutenção da iluminação 
das vias pública, com a finalidade de atender às necessidades do Muni-
cípio de altamira e a manutenção das vias públicas, de acordo com as 
quantidades e especificações contidas no Termo de Referência. SUSPENSO 
temporariamente para ajustes no Edital e sem data definida de abertura.  
altamira, 17 de junho de 2022
claudomiro Gomes da Silva, Prefeito Municipal

Protocolo: 816239

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ANAJÁS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aNaJÁs
aViso de credeNciaMeNto N° 01/2022

o Município de anajás do Estado do Pará, através da Secretaria Munici-
pal de Educação torna público a realizará o credenciamento de pessoa 
física. objeto: crEdENciaMENTo Por iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo 
Para coNTraTaÇÃo dE PESSoa fÍSica Para PrESTaÇÃo do SErViÇo 
dE TraNSPorTE EScolar, após atendidos os critérios estabelecidos no 
Edital e seus anexos, em conformidade com os ditames da constituição 
Federal e Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, em específico no seu 
artigo 25, caput. data do recebimento das Propostas: Será a partir do dia 
21 até 13 de julho de 2022, das 08:30 à 14h. o Edital e informações com-
plementares, encontra-se à disposição dos interessados, no sitio eletrônico 
https://anajas.pa.gov.br/, ou sala da comissão Permanente de licitações 
na Prefeitura Municipal de anajás/Pa, localizada rua Pedro José da Silva, 
nº 01 - Bairro: centro - cEP: 68810-000 - anajás/Pa.
SilaS dE JESUS SoarES da SilVa
Secretário Municipal de Educação
EdiMar corrÊa PaNToJa
Presidente da cPl

Protocolo: 816312

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARCARENA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
resULtado resUMido de aNÁLise e JULGaMeNto de 

ProPostas. coNcorrÊNcia N° 3-003/2022. 
objeto: execução da seguinte obra: construção do craS localizado na co-
munidade araparí, Barcarena/Pa. a Prefeitura Municipal de Barcarena/Pa, 
através de sua comissão permanente de licitação que foi subsidiada pelos 
técnicos da SEMdUr, em conformidade com a lei nº. 8.666/93 e dispo-
sições do edital, torna público aos interessados que, após análises das 
propostas de preços apresentadas pelas 06 (seis) licitantes habilitadas no 
processo licitatório em epígrafe, julgou como classificadas e desclassificada 
as propostas das empresas descritas no resultado completo de análise e 
julgamento das mesmas que poderá ser adquirido no departamento de 
licitações e contratos, no endereço descrito no edital, bem como no portal 
da transparência da prefeitura, através do endereço/link: https://barca-
rena.govbr.cloud/pronimtb/index.asp?acao=1&item=2&visao=2&anopro-
c=2022&nrproc=3003&numpaghist=1 ou, ainda, no portal do jurisdiciona-
do do TCM/PA (sistema “Geo-Obras”) através do endereço/link: geoobras.
tcm.pa.gov.br/cidadao/licitacao/detalhes/6698. os representantes das 
seis empresas, querendo, terão vistas dos autos, podendo, eventualmen-
te, interpor recursos pertinentes a essa fase, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis contados a partir da data de publicação deste ato administrativo (re-
sultado resumido) na Imprensa Oficial, ou seja, até as 17:00h do dia 28 de 
junho de 2022, conforme art. 109, inciso I, alínea “b”, c/c § 1°, da Lei n°. 
8.666/93. Todas as propostas estão disponíveis, integralmente, no portal 
da transparência da prefeitura, no endereço/link acima descrito. caso os 
interessados queiram acessar algum outro documento do processo que não 
esteja no portal da transparência ou no portal do jurisdicionado do TcM/
PA (sistema “Geo-Obras”) e não queiram vir à prefeitura para vista, nessa 
hipótese, deverão solicitá-lo para podermos enviá-lo por e-mail. Pedimos 
que entreguem os recursos administrativos no departamento de licitações 
e contratos, em dia de expediente das 08:00 as 17:00h, ou enviem para 
o e-mail: licitacao.pmb@barcarena.pa.gov.br, devendo, neste último caso, 
também observar o horário de expediente (enviar até as 17:00h do último 
dia de prazo). Waldemar cardoso Nery Júnior - Presidente da cPl.

Protocolo: 816240

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BENEVIDES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BeNeVides
eXtrato de acordo de cooPeraÇÃo. 

acordo de cooperação que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Be-
nevides, Por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, e o centro 
lemann de liderança Para Equidade Na Educação. objeto: este acordo 
de cooperação tem por objeto a conjugação de esforços entre os signa-
tários do instrumento para o desenvolvimento do Programa de formação 
de Lideranças Educacionais, cujas finalidades e especificações estão defi-
nidas pelo Plano de Trabalho. data de assinatura: 21/01/2022. Vigência: 
o presente acordo vigerá pelo período de 02 (dois) anos, contados da data 
de sua assinatura. do repasse de recursos: o presente acordo não gera 
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a transferência de recursos de origem pública, bem como qualquer tipo 
de compartilhamento patrimonial. dos Signatários: luziane de lima Solon 
oliveira - Prefeita Municipal de Benevides/Pa; e anna Penido Monteiro - re-
presentante do centro lemann de liderança para Equidade na Educação.

Protocolo: 816241

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

aViso de LicitaÇÃo - PreGÃo eLetrÔNico srP Nº. 006/2022 FMs
oBJETo: SiSTEMa dE rEGiSTro dE PrEÇoS, com o intuito de contrata-
ção de Empresa Especializada no fornecimento de Material Técnico Hos-
pitalar, objetivando atender as Necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde de Brasil Novo - Pa. abertura: 05/07/2022, às 09:00horas. lo-
cal da SESSÃo PÚBlica: (www.licitanet.com.br). o Edital e seus ane-
xos estarão disponíveis para download na plataforma www.licitanet.com.
br, nos portais www.tcm.pa.gov.br (mural de licitações consultas) e Portal 
Transparência do Município de Brasil Novo (https://brasilnovo.pa.gov.br). 
informações e retiradas no Setor de licitações localizado no Prédio da Se-
cretaria Municipal de Saúde de Brasil Novo, na Travessa 28 de abril, 1175, 
centro-Brasil Novo-Pará.
ElYSSoN lEoNardE KloSS
Secretário Municipal de Saúde de Brasil Novo

Protocolo: 816242
estado do ParÁ

PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo
aViso de LicitaÇÃo - toMada de PreÇos - Nº. 005/2022-tP
oBJETo: coNTraTaÇÃo  dE  EMPrESa ESPEcialiZada Para “coNSTrU-
ÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO, neste estado”, através 
do repasse de recursos financeiros e estabelecimento de bases gerais de 
mútua cooperação entre o ESTado do Pará, através da SEdoP e o MU-
NicÍPio dE BraSil NoVo, através da PrEfEiTUra MUNiciPal, de acordo 
com o plano de trabalho, especificações e planilhas que passam a fazer 
parte integrante deste convênio nº 69/2022-SEdoP, tudo em conformida-
de com os detalhamentos constantes no Edital e seus anexos - aBErTUra: 
07/07/2022, às 09:00 horas; local Para rETirada dE EdiTal, iNfor-
MaÇÕES E SoliciTaÇÕES: sede da Prefeitura situada na av. castelo Bran-
co nº 821, centro - Brasil Novo/Pa, e nos sites www.brasilnovo.pa.gov.br e 
www.tcm.pa.gov.br (Geo obras).
Valdiney Batista de freitas.
Presidente da cPl.

Protocolo: 816243

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREVES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BreVes/Pa
aViso de LicitaÇÃo. PreGÃo eLetrÔNico Nº 022/2022-srP, 
tipo menor preço unitário. registro de Preços Para a futura e Eventual 
contratação de Empresa Especializada Para a Prestação dos Serviços de 
Manutenção Preventiva e corretiva de centrais de ar, freezer, Geladei-
ra, Bebedouro e Ventiladores, incluindo Materiais, Equipamentos e Mão-
de-obra Necessária a Execução dos Serviços, em atendimento á Secre-
taria Municipal de Educação, Unidades Escolares da Zona Urbana e rural 
do Município de Breves/Pa. abertura: 01/07/2022, às 14:00hs. o edital 
e seus anexos encontram-se disponíveis no Mural de licitações/TcM/Pa, 
www.portaldecompraspublicas.com.br ou pelo site (www.breves.pa.gov.
br). Theyd chrystian correa ribeiro - Pregoeiro.

Protocolo: 816245

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
retiFicaÇÃo. Na publicação do extrato de termo aditivo: 4º ter-
mo aditivo ao contrato administrativo n° 1.01/2020; publicado no 
dia 04/05/2022, no d.o.U, nº 83, Seção 3, página nº 251, no doE/Pa nº 
34.957, página nº 126 e no diário do Pará, cadernos Economia, página 
B14: oNde se LÊ:“o objeto do termo aditivo é a prorrogação de prazo 
de vigência deste instrumento pelo período de 07 (sete) meses, iniciando 
em 10.05.2022 e finalizando em 09.12.2022”; Leia-se:“o objeto do ter-
mo aditivo é a prorrogação de prazo de vigência deste instrumento pelo 
período de 12 (doze) meses, iniciando em 09.05.2022 e finalizando em 
10.05.2023”. Demais informações permanecem inalteradas.

eXtratos de coNtrato. PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 
017/2022-PMc. 

objeto: registro de Preço Para futura e Eventual aquisição de Material de 
construção em Geral, ferramentas e Equipamento de Proteção individu-
al, para atender as necessidades da Prefeitura de cametá e suas Secre-
tarias vinculadas. fundamento legal: lei federal nº 8.666/93. contrato 
nº 29.PE.017/2022-PMc. contratante: Prefeitura Municipal de cametá. 
cNPJ nº 05.105.283/0001-50. contratada: Y. M. Gorayeb Santos, cNPJ nº 
29.520.539/0001-53, Valor Total r$ 399.243,74. Vigência: 13/06/2022 a 
13/06/2023. ordenador: Victor correa cassiano. contrato nº 30.PE.017/
2022-PMc/SEMEd. contratante: Prefeitura Municipal de cametá/Se-
cretaria Municipal de Educação/fundo Municipal de Educação, cNPJ nº 
18.782.198/0001-78 e fundo Mun. desenv. Ens. fund. Val. Magist. fun-
deb cametá, cNPJ nº 31.480.157/0001-95. contratada: Y. M. Gorayeb 
Santos, cNPJ nº 29.520.539/0001-53, Valor Total r$ 142.177,00. Vigên-
cia: 13/06/2022 a 13/06/2023. ordenador: Enio de carvalho. contrato nº 
31.PE.017/2022-PMc/SMS. contratante: Prefeitura Municipal de cametá/
Secretaria Municipal de Saúde. cNPJ nº 11.311.333/0001-58. contrata-
da: Y. M. Gorayeb Santos, cNPJ nº 29.520.539/0001-53, Valor Total r$ 
65.661,22. Vigência: 13/06/2022 a 13/06/2023. ordenador: Klenard at-
tilio ranieri. contrato nº 32.PE.017/2022-PMc/SEMaS. contratante: Pre-
feitura Municipal de cametá/Secretaria Municipal de assistência Social. 
cNPJ nº 18.782.228/0001-46. contratada: Y. M. Gorayeb Santos, cNPJ nº 
29.520.539/0001-53, Valor Total r$ 23.711,97. Vigência: 13/06/2022 a 
13/06/2023. ordenador: Elane Pinto cassiano.
eXtrato de terMo aditiVo. esPÉcie: 1º terMo aditiVo ao 

coNtrato adMiNistratiVo Nº 060/2021. 
objeto do contrato: fornecimento ininterrupto de recarga de Gás de oxi-
gênio e aquisição de cilindros e fluxômetros, Para atender a Secretaria 
Municipal de Saúde. contratado: B de M rodrigues & cia ltda- Me, cNPJ: 
03.394.320/0001-61. o objeto do termo aditivo é a prorrogação do prazo 
de vigência deste instrumento pelo período de 12 (doze) meses, iniciando 
em 07.06.2022 e finalizando em 08.06.2023; e o aumento do quantitativo 
do contrato em questão em 25%, no valor de r$ 571.961,92 (quinhentos 
e setenta e um mil novecentos e sessenta e um reais e noventa e dois 
centavos).  ordenador: Klenard attilio ranieri.
aViso de HoMoLoGaÇÃo. PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 021/2022-PMc. 
HoMoloGo a licitação na modalidade Pregão Eletrônico SrP nº 021/2022-
PMc que tem por objeto: registro de Preços Para futura e Eventual con-
tratação de Empresa Especializada Para aquisição de Peças e Material de 
consumo de informática,e com base no relatório da comissão Permanen-
te de licitação e Parecer da assessoria Jurídica do município adJUdico/
HoMoloGo seu objeto a francisco de assis P. Portilho comercio, cNPJ nº 
05.797.900/0001-25,Valor r$ 1.313.560,19; J. S. Mendes comercio e Ser-
viços ltda, cNPJ nº 35.124.075/0001-69. Valor r$ 754.789,50; Maria fran-
cinete Tapajós Eireli, cNPJ nº 34.741.666/0001-12. Valor r$ 63.150,00; r. 
de castro Valente, cNPJ nº 20.329.307/0001-48. Valor r$ 659.029,00; W. 
do S. c. Barra, cNPJ nº 05.724.970/0001-53. Valor r$ 1.192.675,52; W. M. 
aMaral EirEli, cNPJ nº 33.995.455/0001-43. Valor r$ 572.868,50; para 
que produza os efeitos legais aos termos do art. 43, inciso Vi da lei federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. data da Homologação: 17/06/2022. 
ordenador: Victor correa cassiano, Prefeito Municipal de cametá.

Protocolo: 816247

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa
aVisos de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo. PreGÃo 

eLetrÔNico Nº 011/2022-PMc - srP. 
objeto: registro de Preços Para Eventual e futura contratação de Empresa 
Especializada para a prestação de serviço de manutenção preventiva e 
corretiva em aparelhos de climatização e equipamentos de refrigeração, 
incluindo retirada e/ou instalação, sem dedicação de mão de obra, a fim 
de atender as necessidades da Secretaria de Saúde, do Município de ca-
panema/Pa. adJUdicado Para: SofTcoMP - comercio e Servicos infor-
matica ltda, cNPJ 10.378.838/0001-77. lote - Valor: 1-r$ 2.177.494,00. 
HoMoloGado Para: Softcomp - comercio e Servicos informatica ltda, 
cNPJ 10.378.838/0001-77. lote-Valor: 1-r$ 2.177.494,0. conforme mapa 
comparativo anexado aos altos. Homologo a licitação na forma da lei nº. 
8666/93. francisco ferreira freitas Neto - Prefeito Municipal.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 015/2022- srP - PMc. 
objeto: registro de Preços Para Eventual contratação de Empresa Especializa-
da Para impressão, organização e distribuição de carnês de iPTU, Exercício de 
2022, Para atender as Necessidades da Secretaria Municipal de finanças. adJU-
dicado Para: Govti conexão e Solução Eireli, cNPJ 04.568.900/0001-90, com 
valor: lote-Valor: 01-r$ 77.750,00. HoMoloGado Para: Govti conexão e So-
lução Eireli, cNPJ 04.568.900/0001-90, com valor: lote-Valor: 01-r$ 77.750,00. 
conforme mapa comparativo anexado aos altos. Homologo a licitação na forma 
da lei nº. 8666/93. francisco ferreira freitas Neto - Prefeito Municipal.

Protocolo: 816249
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPITÃO POÇO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPitÃo PoÇo
eXtrato de terMo aditiVo. esPÉcie: 1º aditiVo. 

Número do contrato nº 2022130402, referente Pregão nº 004/2022- PMcP. 
contratante: fundo municipal de Educação/Pa. contratado: P r S caSTro 
EirEli cNPJ: 36.620.827/0001-45o presente Termo aditivo objetiva o 
acréscimo do valor do contrato de r$ 542.990,00 (quinhentos e quarenta 
e dois mil e novecentos e noventa reais) passando o valor do contrato ser 
r$ 2.590.770,00 (dois milhões e quinhentos e noventa mil e setecentos e 
setenta reais) com vigência de 20de Junho de 2022até a 13/04/2022, nos 
termos do art.65, inciso II, alínea “d” da Lei Federal nº 8.666/93.

Protocolo: 816251

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL
aVisos de LicitaÇÃo. 

a Prefeitura Municipal de castanhal, por intermédio da Secretaria Municipal 
de Suprimento e licitação torna público a abertura do Processo licitatório do 
tipo menor preço por item, na modalidade Pregão Eletrônico SrP nº 054/2022 
PMc, cujo objeto é a contratação de Empresa Especializada Para fornecimen-
to de ferramentas, destinado a atender a demanda das diversas Secretarias/
fundos Municipais do Município de castanhal/Pa por um período de 12 (doze) 
Meses, a sessão pública de Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das 
Propostas de Preços e início da etapa de lances no dia 05/07/2022às 09:00 
horas. o Edital estará disponível nos sites: https://castanhal.cr2transparen-
cia.com.br/categoria/licitacoes/ e www.comprasnet.gov.br e e-mail pregao-
eletronico@castanhal.pa.gov.br, a partir da data da publicação. Sheila Mirian 
Medeiros Gomes - Pregoeira da Prefeitura Municipal de castanhal
o Fundo Municipal de educação - FMe (UasG:927637), por inter-
médio da secretaria Municipal de suprimento e Licitação torna pú-
blico a abertura do Processo licitatório do tipo menor preço por item, na 
modalidade Pregão Eletrônico nº 052/2022/PMc, cujo objeto contratação 
de Empresa Especializada Em fornecimento E instalação de 01 (Um) Pla-
taforma de Elevação Motorizada Para Pessoas com Mobilidade reduzida, 
do Tipo Enclausurado, com capacidade Para 02 (dois) passageiros a ser 
Montado em Edificação Já Construída, Na Sede da Secretaria Municipal de 
Educação do Município de castanhal/Pa, por um período de 12 (doze) Me-
ses. a sessão pública de Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das 
Propostas de Preços e início da etapa de lances no dia 01/07/2022às 09:00 
horas. o Edital estará disponível nos sites: https://castanhal.cr2trans-
parencia.com.br/categoria/licitacoes/ e www.comprasnet.gov.br e e-mail 
pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br, a partir da data da publicação. Pau-
la francinara Silva Sampaio - Pregoeira do fundo Municipal de Educação.

Protocolo: 816253

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE COLARES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de coLares
aViso de LicitaÇÃo. toMada de PreÇo Nº 005/2022 - PMc. 

objeto: contratação de Pessoa Jurídica na Prestação de Serviços de obras 
de Engenharia para reforma e ampliação do Prédio da Secretaria Muni-
cipal de Educação do Município de Colares/PA, conforme especificações 
constantes do Projeto Básico e Termo de convênio nº 54/2022, celebrado 
com a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas 
- SEdoP e a Prefeitura Municipal de colares. abertura: 06/07/2022, às 
09:00hs. local: prédio da câmara Municipal de colares, localizado na rua 
dr. Justo chermont s/n, bairro centro, neste município de colares.  aquisi-
ção do Edital: a partir do dia 21 de junho de 2022, no horário de 08:00 h 
às 14:00 h , no prédio da Prefeitura Municipal de colares - Sala da comis-
são Permanente de licitação - cPl localizado na Travessa 16 de novembro 
s/n, bairro centro, neste município de colares, ou então, no site do TcM, 
e site: www.colares.pa.gov.br/portal-da-transparencia. ordenadora: Maria 
lucimar Barata - Prefeita Municipal.

Protocolo: 816256

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de coNceiÇÃo do araGUaia
retiFicaÇÃo

PUBLicaÇÃo do diÁrio oFiciaL do estado, PaGiNa 164, 
11/05/2022. coNtrato Nº 022/2022 (seMidU). 

oNde se LÊ: f) Valor contratual: r$ 1.541.373,79 (Um milhão quinhentos e 
quarenta e um mil e trezentos e setenta e três reais e setenta e nove centa-
vos). Leia-se: f) Valor contratual: r$ 1.556.658,49 (Hum milhão quinhen-
tos e cinquenta e seis mil e seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e 
nove centavos). conceição do araguaia-Pa, 20 de Junho de 2022. Heloisa 
Mendes Sousa francisco. Presidente da comissão Permanente de licitação
resULtado de JULGaMeNto - PreGÃo eLetroNico Nº 004/2022
o fundo Municipal de Educação de conceição do araguaia-Pa, através de 
sua Pregoeira e Equipe de apoio, torna público que se encontra autori-
zada a realização de licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico, Nº 
004/2022, do MENor PrEÇo por iTEM (KM rodadoS) em conformida-
de com a lei federal nº 10.520/2002, e subsidiariamente, com a lei fe-
deral nº 8.666/1993, com a lei complementar nº 123/2006,147/2014, 
155/2016,decreto 10.024/2019 e demais legislações vigentes, bem como 
as disposições descritas na íntegra deste Edital e em seus anexos. cujo 
objeto coNTraTaÇÃo dE PESSoa JUrÍdica Para PrESTaÇÃo dE SEr-
ViÇoS dE TraNSPorTE EScolar GraTUiTo dE alUNoS da EdUcaÇÃo 
BáSica PÚBlica da ZoNa rUral da rEdE MUNiciPal dE ENSiNo dE 
coNcEiÇÃo do araGUaia Para o calENdario EScolar dE 2022, coN-
forME TErMo dE rEfErENcia EM aNEXo. realizada no dia 26/05/2022 
às 08h30m por meio do endereço eletrônico www.portaldecompraspubli-
cas.com.br, tendo como vencedora as seguintes empresas: GESSYcaH 
dioGENES liNHarESN cNPJ 43.161.063/0001-32, SiMoNE dE caSTro 
SoUSa cNPJ 46.368.506/0001-59. conceição do araguaia-Pa, 20 de Junho 
de 2022. Heloisa Mendes Sousa francisco. Presidente da cPl

Protocolo: 816258

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURIONÓPOLIS

.

secretaria MUNiciPaL de oBras e deseNVoLViMeNto 
UrBaNo de cUrioNÓPoLis

aViso de LicitaÇÃo
ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 17/2022 - tiPo: 

MeNor PreÇo Por iteM - 
oBJETo: registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de material de 
construção, elétrico, ferramentas e EPI´s, para atender necessidades de Secre-
tarias da Prefeitura Municipal de curionópolis- daTa rEcEBiMENTo ProPoSTaS: 
04 de julho de 2022. Hora: 09:00 hs – o edital está disponível aos interessados 
pelo site www.curionópolis.pa.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br – 
21 de junho de 2022 – daniel de Jesus Macedo – Pregoeiro.

secretaria MUNiciPaL de adMiNistraÇÃo de 
cUrioNÓPoLis

aVisa de LicitaÇÕes
ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 18/2022 - tiPo: 

MeNor PreÇo GLoBaL Por Lote - 
oBJETo: registro de Preços para futuras e eventuais contratações de empre-
sa para prestação de serviços de hospedagem para atender necessidades da 
Secretaria Municipal de administração com participação de outros órgãos da 
Prefeitura Municipal de curionópolis- daTa rEcEBiMENTo ProPoSTaS: 05 de 
julho de 2022. Hora: 09:00 hs – o edital está disponível aos interessados 
pelo site www.curionópolis.pa.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br 
– 21 de junho de 2022 – daniel de Jesus Macedo – Pregoeiro.

ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 19/2022 - tiPo: 
MeNor PreÇo Por iteM - 

oBJETo: registro de Preços para contratações de empresa especializada em  for-
necimento de refeições em marmitex, Self Service, café da manhã e buffet para 
atender necessidades da Secretaria Municipal de administração com participação 
de outros órgãos da Prefeitura Municipal de curionópolis- daTa rEcEBiMENTo 
ProPoSTaS: 06 de julho de 2022. Hora: 09:00 hs – o edital está disponível 
aos interessados pelo site www.curionópolis.pa.gov.br e www.portaldecompras-
publicas.com.br – 21 de junho de 2022 – daniel de Jesus Macedo – Pregoeiro.

Protocolo: 815697
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-MIRI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
aViso de HoMoLoGaÇÃo

o Prefeito Municipal de igarapé-Miri/Pa, no uso de suas atribuições legais, 
vem adjudicar e Homologar o Processo licitatório na modalidade coN-
corrÊNcia nº 001/2022-PMi-c cujo objeto é: coNTraTaÇÃo dE PESSoa 
JUrÍdica Para UrBaNiZaÇÃo da orla EM PaViMENTo aTErrado No 
MUNicÍPio dE iGaraPÉ-Miri, para empresa fENiX loGiSTica coMEr-
cio E locaÇÕES dE MáQUiNaS EirEli, cNPJ: 09.368.158/0001-93; Va-
lor Global r$ 6.416.015,86.  Homologado em 17/06/2022.
roBErTo PiNa oliVEira
Prefeito Municipal

Protocolo: 816260
PreFeitUra MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri

aViso de HoMoLoGaÇÃo
o Prefeito Municipal de igarapé-Miri/Pa, no uso de suas atribuições legais, 
vem adjudicar e Homologar o Processo licitatório na modalidade Tomada 
de Preço nº 003/2022-PMi-TP cujo objeto é: coNTraTaÇÃo dE PESSoa 
JUrÍdica Para coNSTrUÇÃo dE TErMiNal dE iNTEGraÇÃo rodoViá-
rio do MUNicÍPio dE iGaraPÉ-Miri, para empresa l. PaNToJa corrEa 
EirEli, cNPJ: 34.628.240/0001-57; Valor Global r$ 1.979.893,85. Homo-
logado em 17/06/2022.
roBErTo PiNa oliVEira
Prefeito Municipal

Protocolo: 816262

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITUPIRANGA

.

aViso de rePUBLicaÇÃo LicitaÇÃo
a Prefeitura Municipal de itupiranga-Pá, por intermédio da pregoeira e equipe 
de apoio, designados pela PorTaria nº 259/2022, Vem rEPUBlicar 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 12/2022 PMi. objeto: SiSTEMa dE rEGiSTro dE PrEÇoS-
SrP-Para EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para aQUiSiÇÃo dE 
MaTEriaiS dE coNSTrUÇÃo ViSaNdo aTENdEr aS NEcESSidadES da 
PrEfEiTUra MUNiciPal dE iTUPiraNGa E SEcrETariaS ViNcUladaS. 
abertura: 05/07/2022 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, 20 de Junho de 2022.
alice damaceno
Pregoeira.

Protocolo: 816263

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JACUNDÁ

.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2022-028 data de aBertUra 
Para dia 05/07/2022, Às 09:00 Horas, No site:www.

PortaLdecoMPrasPUBLicas.coM.Br, tiPo MeNor PreÇo Por iteM, 
objeto: registro de preço para futura e eventual contratação de empresa 
do ramo de hoteleira para prestação de serviços de hospedagem em hotel, 
para atender a demanda Prefeitura Municipal, Secretarias e fundos Muni-
cipais do Município de Jacundá - Pa.
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2022-023 data de abertura para dia 
05/07/2022, às 14:00 horas, no site:www.portaldecompraspublicas.com.
br, tipo Menor Preço por item, objeto: registro de preço para futura e 
eventual contratação de empresas para prestação de serviços de desin-
setização e controle de pragas, para Secretaria Municipal de Educação, 
Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de assistência Social 
do Município de Jacundá - Pa.
os edital encontram-se a disposição no departamento de licitações e contratos 
no horário de expediente, das 8:00hs às 12:00 horas, e no site http://jacunda.
pa.gov.br/portal-da-transparencia, e portal de Jurisdicionados do TcM-Pa.
iToNir aParEcido TaVarES
chefe do Poder Executivo

Protocolo: 816264

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JURUTI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de JUrUti
aViso de cHaMaMeNto PÚBLico. cHaMaMeNto PÚBLico Nº 

001/2022-secdet. 
a Prefeitura Municipal de Juruti, por intermédio da Secretaria Municipal de 
cultura, desporto e Turismo - SEcdET fundamentado no art. 23 da lei fe-
deral nº 13.019, de 31 de julho de 2014, nos termos do decreto Municipal 
Nº 3.663 de 04 janeiro de 2018, torna público o chamamento visando à 
seleção de organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, legalmente 
constituídas, da área da cultura, interessadas em celebrar parceria com a 
Prefeitura de Juruti, por meio do Termo de fomento 001/2022 que versa 
sob seleção de projetos para a realização do XXViii - festival folclórico das 
Tribos indígenas de Juruti. o período de entrega da documentação será do 
dia 30/06/2022 a 01/07/2022, das 8h às 14h, na sede da Prefeitura, situ-
ada à rodovia Translago, KM 01, s/n - Bairro Nova Jerusalém, Juruti/Pa. 
informações: E-mail: secdetjuruti2021@hotmail.com, de segunda a sexta 
de 08:00 às 14:00h. retirada de Editais no endereço acima ou pelo site 
www.juruti.pa.gov.br. Manuela amaral canto lima - Secretária Municipal 
de cultura, Turismo e desportos

Protocolo: 816265
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MAGALHÃES BARATA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaGaLHÃes Barata/Pa
aViso de LicitaÇÃo. PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 006/2022. 
objeto: registro de preço para futura e eventual contratação de empre-
sa(s) para fornecimento de material de expediente e material didático-pe-
dagógico diversos, para atender a prefeitura municipal de Magalhães ba-
rata e os seus respectivos fundos municipais. abertura: 01/07/2022 às 
08h00min. Portal de compras públicas (https://www.portaldecompraspu-
blicas.com.br/). lauro Souza da silva - Pregoeiro.

Protocolo: 816266
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

aViso Processo de seLeÇÃo
o Presidente da comissão Especial de Trabalho da Prefeitura Municipal de Ma-
rabá, torna público o Processo de Seleção tendo como objeto: ProcESSo dE 
SElEÇÃo Para aPrESENTaÇÃo dE ProPoSTaS Por ENTidadES fEcHadaS 
dE PrEVidÊNcia coMPlEMENTar iNTErESSadaS EM adMiNiSTrar PlaNo 
dE BENEfÍcioS PrEVidENciárioS doS SErVidorES dE carGo EfETi-
Vo da adMiNiSTraÇÃo dirETa E iNdirETa do MUNiciPio dE MaraBá-
Pa, coM fUNdaMENTo No arT. 21 da lEi coMPlEMENTar MUNiciPal Nº 
014/2022- Processo nº 11.848/2022-PMM, Processo de Seleção nº 001/2022 
- cET/PMM. o Prazo para credenciamento se dará no período de 20/06/2022 
a 27/06/2022. Horário: 08:00h às 18:00h. Íntegra do Edital pelo e-mail: se-
vop.licitacao@maraba.pa.gov.br e disponível no Portal da Transparência de 
Marabá/Pa. informações: cEl/SEVoP/PMM - Prédio da SEVoP à rod. Br 230, 
Km 5,5 - Nova Marabá ou pelo e-mail acima. Marabá, 15/06/2022.  adalberto 
cordeiro raymundo - Presidente da cET/PMM.

Protocolo: 816267
eXtrato de coNtrato Nº 105/2022-seMed/PMM, Processo Nº 
2.723/2022-PMM, toMada de PreÇos Nº 004/2022-ceL/seVoP, 

objeto: contratação de empresa de engenharia para execução dos ser-
viços de reforma da quadra e telhado do último bloco da EMEf Jonathas 
Pontes athias, localizada na avenida VP-03, Nº 264, Bairro Nova Marabá, 
no Município de Marabá/Pa. Empresa: Galvão e Silvestre Engenharia lTda, 
cNPJ Nº 28.926.233/0001-39, Valor: r$ 202.413,58 (duzentos e dois mil, 
quatrocentos e treze reais e cinquenta e oito centavos). recursos: Salário 
Educação/Erário Municipal. início da Vigência: 01/06/2022. Término da 
Vigência: 01/03/2023. Marilza de oliveira leite - Secretária Municipal de 
Educação. Marabá - Pa.

Protocolo: 816268
coNtrato adMiNistratiVo Nº 336/2022-FMs/PMM Processo 

adMiNistratiVo Nº 23.638/2021-PMM aUtUado Na ModaLidade, 
PreGÃo eLetrÔNico (srP) Nº 127/2021-cPL/PMM. 

objeto do contrato: registro de preço para aquisição de materiais permanentes 
e hospitais de Marabá (HMM/HMi) e unidades vinculadas ao fundo Municipal de 
Saúde. Empresa: iNSTrUMEd iNSTrUMENToS MEdicoS HoSPiTalarES Ei-
rEli, inscrita no cNPJ sob o n° 24.626.549/0001-54 Valor: r$ 2.000,00 (dois 
mil reais). dotações orçamentárias: 10 302 0012 2.055 atenção Média e alta 
complexidade - Mac/SiH, Elemento de despesas: 4.4.90.52.00 Equipamentos 
e material permanente. daTa da aSSiNaTUra 15 de junho de 2022. luciano 
lopes dias - Secretário Municipal de Saúde de Marabá /Pa.

Protocolo: 816269
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coNtrato adMiNistratiVo Nº 345/2022-FMs/PMM 
Processo adMiNistratiVo Nº 9.826/2021-PMM aUtUado Na 

ModaLidade, PreGÃo eLetrÔNico (srP) Nº 065/2021-cPL/PMM. 
objeto do contrato: a aquisição de curativos para atendimento dos usuários 
das unidades básicas de saúde e hospitais do município de Marabá. Empre-
sa: diSTriBUidora flaMEd HoSPiTalar EirEli, inscrita no cNPJ sob nº 
11.888.791/0001-54. Valor: r$ 65.919,00 (Sessenta e cinco mil, novecen-
tos e dezenove reais). dotações orçamentárias: 10 302 0012 2.055 atenção 
Média e alta complexidade - Mac/SiH Elemento de despesas: 33.90.30-00 - 
Material de consumo. daTa da aSSiNaTUra 15 de junho de 2022. lUciaNo 
loPES diaS - Secretário Municipal de Saúde de Marabá /Pa.

Protocolo: 816270
coNtrato adMiNistratiVo Nº 334/2022-FMs/PMM 

Processo adMiNistratiVo Nº 23.638/2021-PMM aUtUado Na 
ModaLidade, PreGÃo eLetrÔNico (srP) Nº 127/2021-cPL/PMM. 
objeto do contrato: registro de preço para aquisição de materiais perma-
nentes e hospitais de Marabá (HMM/HMi) e unidades vinculadas ao fundo 
Municipal de Saúde. Empresa: Jr. coM. E rEPrES. coMErciaiS lTda, 
inscrita no cNPJ sob o n° 31.552.803/0001-82 Valor: r$ 41.388,60 (qua-
renta e um trezentos e oitenta e oito reais). dotações orçamentárias: 10 
302 0012 2.055 atenção Média e alta complexidade - Mac/SiH, Elemento 
de despesas: 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente. daTa 
da aSSiNaTUra 10 de junho de 2022. luciano lopes dias - Secretário 
Municipal de Saúde de Marabá /Pa.

Protocolo: 816272
PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ

serViÇo de saNeaMeNto aMBieNtaL de MaraBÁ - ssaM
eXtrato de terMo aditiVo Nº 004/2022 - ssaM

5° TErMo adiTiVo ao contrato administrativo Nº 041/2018-SSaM, que 
celebraram o SErViÇo dE SaNEaMENTo aMBiENTal dE MaraBa (SSaM) 
e a empresa contratada, TraNScidadE SErViÇoS aMBiENTaiS EirEli, 
inscrito no cNPJ Nº 03.307.982/0001-57. o Presente TErMo adiTiVo tem 
por objeto realizar acrÉSciMo dE PraZo ao contrato nº 041/2018-SSaM, 
de acordo com previsão no art. 57, ii, da lei nº 8.666/93 e cláusula 10.1 
do referido instrumento contratual, prorrogando seu prazo de vigência por 
mais 12 (doze) meses. Marabá Pa, 17 de junho de 2022. Múcio Eder anda-
lécio - diretor Presidente.

Protocolo: 816274
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo PreseNciaL srP Nº 045/2022-ceL/seVoP/PMM, 
Processo N° 13.456/2022-PMM - tiPo MeNor PreÇo Por Lote. 
data da sessÃo: 05/JULHo/2022 - 09:00H (HorÁrio LocaL). 

objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal - aQUiSiÇÃo dE MaTE-
riaiS E EQUiPaMENToS Para aTENdEr a SEcrETaria MUNiciPal dE 
aGricUlTUra. integra do Edital e informações: Sala da cEl/SEVoP/PMM 
- Prédio da SEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, 
Pará, das 8h às 12h e das 14h às 18h, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@
maraba.pa.gov.br, ou no portal do TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparên-
cia/Marabá. ass.: dilsirlei Solidade albuquerque - Pregoeiro-cEl/SEVoP.

Protocolo: 816276
PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ

serViÇo de saNeaMeNto aMBieNtaL de MaraBÁ - ssaM
eXtrato de terMo aditiVo Nº 005/2022 - ssaM

2° TErMo adiTiVo ao contrato administrativo Nº 044/2020-SSaM, que 
celebraram o SErViÇo dE SaNEaMENTo aMBiENTal dE MaraBa (SSaM) 
e a Srª, aNdrEa dE MoUra GUiNaZi, inscrito no cPf Nº 671.618.202-00. 
o Presente TErMo adiTiVo tem por objeto a ProrroGaÇÃo dE Pra-
Zo dE ViGÊNcia ao contrato nº 044/2020-SSaM, prorrogando seu prazo 
de vigência por mais 12 (doze) meses passando a ser de 20/06/2022 a 
20/06/2023. Marabá Pa, 17 de junho de 2022. Múcio Eder andalécio - di-
retor Presidente.

Protocolo: 816278
QUarto terMo aditiVo ao coNtrato de credeNciaMeNto 

Nº 115/2018 - FMs/PMM. Processo adMiNistratiVo N° 
2039/2018-PMM, iNeXiGiBiLidade N° 003/2018-cPL/PMM, 

objeto do contrato original: a prestação de serviços técnicos especiali-
zados em Neurologia (serviços contínuos) pelo credenciado, integrante 
da rede privada de serviços de saúde localizada no Estado do Pará, aos 
usuários do Sistema Único de Saúde. EMPrESa: NEUrocarE - SErVi-
ÇoS NEUroloGicoS lTda - EPP, pessoa jurídica de direito privado in-
terno, devidamente inscrita no cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob 
n° 10.534.604/0002-52. objeto do aditivo: prorrogar o prazo do contrato 
original Nº 115/2018-FMS/PMM, por mais 12 (doze) meses, ficando vigen-
te a partir do dia 15/06/2022 até 12/06/2023. daTa da aSSiNaTUra: 14 
dE JUNHo dE 2022. luciano lopes dias Secretário Municipal de Saúde de 
Marabá - Marabá/Pa.

Protocolo: 816281
coNtrato adMiNistratiVo Nº 335/2022-FMs/PMM 

Processo adMiNistratiVo Nº 23.638/2021-PMM aUtUado Na 
ModaLidade, PreGÃo eLetrÔNico (srP) Nº 127/2021-cPL/PMM. 
objeto do contrato: registro de preço para aquisição de materiais perma-
nentes e hospitais de Marabá (HMM/HMi) e unidades vinculadas ao fundo 
Municipal de Saúde. Empresa: M.K.r coMErcio dE EQUiPaMENToS EirE-
li EPP, inscrita no cNPJ sob o n° 31.499.939/001-76 Valor: r$ 4.950,00 
(quatro mil novecentos e cinquenta reais). dotações orçamentárias: 10 
302 0012 2.055 atenção Média e alta complexidade - Mac/SiH, Elemento 
de despesas: 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente. daTa 
da aSSiNaTUra 20 de junho de 2022. luciano lopes dias - Secretário 
Municipal de Saúde de Marabá /Pa.

Protocolo: 816283

eXtrato ao coNtrato Nº 326/2022/seVoP, Processo 
adMiNistratiVo Nº 7.122/2022-PMM, aUtUado Na 

ModaLidade toMada de PreÇos Nº 013/2022-ceL/seVoP, 
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo 
daS oBraS dE coNSTrUÇÃo da GalEria PlUVial dE coNcrETo arMa-
do Na TraVESSa Pará coM aVENida iTacaiÚNaS, No Bairro BoM Pla-
NalTo, NÚclEo cidadE NoVa, MUNicPÍo dE MaraBá/Pa. Empresa: fGS 
coNSTrUTora E SErViÇoS EirEli, cNPJ nº 21.058.147/00001-02; Valor 
r$ 1.811.171,08 (um milhão, oitocentos e onze mil, cento e setenta e um 
reais e oito centavos), assinatura 14/06/2022, Vigência: 14/04/2023. fá-
bio cardoso Moreira, Secretário de obras.

Protocolo: 816286
PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ

secretaria MUNiciPaL de adMiNistraÇÃo
eXtrato ao coNtrato Nº 340/2022/seMad, Processo administra-
tivo nº 3.825/2022-ceL/seVoP/PMM, autuado na modalidade PrEGÃo 
PrESENcial (SrP) Nº 013/2022-cEl/PMM, que gerou a ata de registro de 
Preços Nº 048/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto: aquisição de Materiais Espor-
tivos destinados a atender as necessidades dos eventos esportivos realizados 
pela Secretaria Municipal de Esporte e lazer; Empresa V G dE SoUSa fEr-
rEira, inscrita no cNPJ: 23.912.114/0001-03; Valor r$ 105.995,00 (cento 
e cinco mil, novecentos e noventa e cinco reais), assinatura 15/06/2022 Vi-
gência: 31/12/2022. José Nilton de Medeiros, Secretário de administração.

eXtrato ao coNtrato Nº 313/2022/seMad, Processo 
adMiNistratiVo Nº 10.420/2022-PMM, aUtUado Na ModaLidade 

adesÃo a ata de reGistro N° 031/2022 - ceL/seVoP/PMM, 
objeto: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE rEProGrafia E ENcadErNaÇÃo 
dE docUMENToS, que visa atender a Secretaria Municipal de adminis-
tração e unidades vinculadas; Empresa l. a. QUEiroZ EirEli, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o Nº 34.791.063/0001-25; Valor r$ 50.050,00 (cinquenta 
mil e cinquenta reais), assinatura 10/06/2022 Vigência: 31/12/2022. José 
Nilton de Medeiros, Secretário de administração.

Protocolo: 816288
PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ

secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas
eXtrato ao coNtrato Nº 199/2022/seVoP, Processo adminis-
trativo nº 658/2022-PMM, autuado na modalidade PrEGÃo PrESEN-
cial (SrP) Nº 003/2022-cEl/PMM, que gerou a ata de registro de Preços 
Nº 035/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto: serviços de bomba injetora para 
veículos (caminhonetes, vans, micro-ônibus, ônibus, caminhão e maqui-
nas), para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Viação e 
obras Públicas - SEVoP. Empresa:  KaTia c coSTa rocHa EirEli cNPJ: 
11.891.095/0001-05; Valor r$ 85.467,06 (oitenta e cinco mil, quatrocen-
tos e sessenta e sete reais e seis centavos), assinatura 03/06/2022 Vigên-
cia: 31/12/2022. fábio cardoso Moreira, Secretário de obras.

Protocolo: 816290
eXtrato de HoMoLoGaÇÃo

PreGÃo srP eLetrÔNico Nº 053-2022-cPL/PMM. Processo 
LicitatÓrio Nº 10.035/2022-PMM. 

objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE 
EQUiPaMENToS, iNSUMoS, MaTEriaiS E EPi’S Para coordENaÇÃo dE 
ENdEMiaS Para o coNTrolE dE VETorES E PrEVENÇÃo dE doENÇaS 
(dENGUE, Zica E cHiKUNGUNYa). UaSG: 927495. onde sagraram-se 
vencedoras as empresas: alaidE alVES doS SaNToS inscrita no cNPJ 
sob nº 03.177.123/0001-90, vencedora dos itens: 06 e 07 perfazendo o 
valor total de r$ 50.400,00 (cinquenta mil e quatrocentos reais), r da S 
coSTa E MENdoNca coMErcio dE TEcidoS lTda inscrita no cNPJ sob 
nº 12.591.019/0001-39, vencedora dos itens: 01, 02, 04 e 05 perfazendo 
o valor total de r$ 133.290,00 (cento e trinta e três mil, duzentos e 
noventa reais), ErradiK SaUdE aMBiENTal coMErcio dE ProdUToS 
doMiSSaNiTarioS lTda inscrita no cNPJ sob nº 26.221.566/0001-37, 
vencedora dos itens: 10, 11, 12, 13 e 15 perfazendo o valor total de r$ 
197.750,00 (cento e noventa e sete mil, setecentos e cinquenta reais), r.P 
fErraGENS lTda inscrita no cNPJ sob nº 29.309.583/0001-19, vencedora 
dos itens: 03 e 14 perfazendo o valor total de r$ 24.050,00 (Vinte e 
quatro mil e cinquenta reais), clNa7 coMErcial lTda inscrita no cNPJ 
sob nº 44.837.833/0001-87, vencedora do item: 08 perfazendo o valor 
total de r$ 8.850,00 (oito mil, oitocentos e cinquenta reais), Marca 
D´AGUA LTDA inscrita no CNPJ sob nº 64.377.518/0001-21, vencedora 
do item: 09 perfazendo o valor total de r$ 23.847,00 (Vinte e três mil, 
oitocentos e quarenta e sete reais), pelo que HoMoloGo o resultado. 
Marabá 15/06/2022 - luciano lopes dias - Secretaria Municipal de Saúde 
- SMS - PorTaria nº 307/2022-GP.

Protocolo: 816292
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico (srP) Nº 066/2022-cPL/PMM, Processo 
Nº 13.983/2022-PMM, tiPo: MeNor PreÇo Por iteM. Modo 

de disPUta: aBerto/FecHado. 
data do certame: 05/07/2022. Horário: 09:00 (horário de Brasília-df). 
objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÃo dE JoGoS EdUcaTiVoS, 
BriNQUEdoS E liVroS iNfaNTiS Para aTUaÇÃo doS ProfiSSioNaiS 
foNoaUdiÓloGoS QUE aTUaM NaS UNidadES BáSicaS dE SaÚdE. 
UaSG: 927495. Íntegra do Edital no site: https://www.gov.br/compras/
pt-br/, informações: Sala da cPl/PMM - edifício Ernesto frota, situada na 
avenida VP 08, folha 26, Quadra 07, lote 04-subsolo, Bairro: Nova Marabá, 
cEP: 68.509-060, Marabá, Pará. Telefone: (94) 3322-1646, das 08h00min 
às 12h00min e das 14h00min às 18h00min ou pelo e-mail: licitacao@
maraba.pa.gov.br. Marabá (Pa), 20/06/2022. aNToNia BarroSo MoTa 
GoMES - Pregoeira cPl/PMM. PorTaria nº 831/2022-GP.

Protocolo: 816295
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eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
terMo de HoMoLoGaÇÃo reFereNte ao toMada de PreÇos 

Nº 020/2022-ceL/PMM, Processo N° 11.372/2022-PMM, 
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo 
daS oBraS dE PaViMENTaÇÃo E UrBaNiZaÇÃo NaS MarGiNaiS da Br 
222 - NUclEo UrBaNo Morada NoVa, MUNicÍPio dE MaraBá/Pa, con-
forme Edital e seus anexos; adjudicado e Homologado a empresa: dfraN-
co coNSTrUÇÕES E SErViÇoS lTda inscrita no cNPJ 07.506.424/0001-
71, vencedora com o valor: r$ 1.838.363,31. assinatura: em 15/06/2022, 
Secretário Municipal de obras - fáBio cardoSo MorEira - Secretário.

Protocolo: 816297
PreFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ

secretaria MUNiciPaL de adMiNistraÇÃo
eXtrato ao coNtrato Nº 338/2022/seMad, Processo 

adMiNistratiVo Nº 9.147/2022-PMM, aUtUado Na 
ModaLidade PreGÃo eLetrÔNico Nº 051/2022-cPL/PMM, 

objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS Para o laTicÍ-
Nio localiZado Na Vila SororÓ No MUNicÍPio dE MaraBá; Em-
presa BraGa diSTriBUidora, coMErcio E SErViÇoS lTda, cNPJ: 
42.122.046/0001-23; Valor r$ 89.980,00 (oitenta e nove mil, novecentos 
e oitenta reais), assinatura 20/06/2022 Vigência: 31/12/2022. José Nilton 
de Medeiros, Secretário de administração.

eXtrato ao coNtrato Nº 339/2022/seMad, Processo 
adMiNistratiVo Nº 9.147/2022-PMM, aUtUado Na 

ModaLidade PreGÃo eLetrÔNico Nº 051/2022-cPL/PMM, 
objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS E EQUiPaMENToS Para o laTicÍNio 
localiZado Na Vila SororÓ No MUNicÍPio dE MaraBá; Empresa 
VolTEX iNdUSTria E coMErcio dE EQUiPaMENToS lTda, inscrita sove o 
cNPJ Nº 34.598.653/0001-36; Valor r$ 113.990,00 (cento e treze mil, no-
vecentos e noventa reais), assinatura 20/06/2022 Vigência: 31/12/2022. 
José Nilton de Medeiros, Secretário de administração.

Protocolo: 816299
aViso de LicitaÇÃo

Processo de LicitaÇÃo N° 11.552/2022-PMM - ModaLidade toMada 
de PreÇos Nº 029/2022-ceL/seVoP/PMM - tiPo MeNor PreÇo GLoBaL. 

data da sessÃo: 12/JULHo/2022 - 09:00H (HorÁrio LocaL). 
objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo 
doS SErViÇoS dE coNclUSÃo do GiNáSio da EMEf ProfESSor rai-
MUNdiNHo, localiZada Na aVENida MaNaUS, Nº 730, Bairro BElo 
HoriZoNTE, No 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 por-
tal do TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/Marabá. franklin carneiro 
da Silva - Presidente da cEl/SEVoP/PMM.

aViso de LicitaÇÃo
Processo de LicitaÇÃo N° 11.553/2022-PMM - ModaLidade 

toMada de PreÇos Nº 030/2022-ceL/seVoP/PMM - tiPo 
MeNor PreÇo GLoBaL. 

data da Sessão: 14/julho/2022 - 09:00h (horário local). objeto: coNTra-
TaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE 
coNclUSÃo da oBra dE rEforMa da EMEf TaPiraPÉ, localiZada Na 
Vila cUPU, ESTrada do rio PrETo, KM 250, ZoNa rUral do MUNicÍPio 
dE MaraBá/Pa. recursos: Salário Educação /fundeb /Erário Municipal. inte-
gra 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, Ma-
rabá, 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: 816302
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARAPANIM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MaraPaNiM
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos

Partes: Prefeitura Municipal de Marapanim/Pá.
origem: Pregão Eletrônico SrP nº 06-2022
objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
Para forNEciMENTo ParcElado dE carGa dE oXiGÊNio MEdiciNal coM 
forNEciMENTo dE ciliNdro EM rEGiME dE coModaTo Para aTENdEr o 
HoSPiTal MUNiciPal, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saú-
de, em favor da empresa: J SoUSa & S lUZ coMÉrcio dE GaSES iNdUSTriaiS 
lTda, inscrita no cNPJ: 02.031.420/0001-60, valor global r$ 168.600,00; Prazo 
de Vigência da ata de registro de Preços: 12 (doze) meses, contados a partir de 
sua assinatura. data da assinatura: 07 de junho de 2022.

eXtrato de coNtratos
Partes: Prefeitura Municipal de Marapanim/Pá.
origem: Pregão Eletrônico SrP nº 06-2022.
objeto: : rEGiSTro dE PrEÇo Para EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrE-
Sa Para forNEciMENTo ParcElado dE carGa dE oXiGÊNio MEdici-
Nal coM forNEciMENTo dE ciliNdro EM rEGiME dE coModaTo Para 
aTENdEr o HoSPiTal MUNiciPal, para atender a demanda da Secreta-
ria Municipal de Saúde. Empresa, Número e Valores do contrato: J SoU-
Sa & S lUZ coMÉrcio dE GaSES iNdUSTriaiS lTda, inscrita no cNPJ: 
02.031.420/0001-60- SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE- Nº 20220077- 
Valor Global: r$ 64.300,00.Vigência: 13/06/2022 a 31/12/2022.

aViso de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 06-2022

comunicamos aos interessados que foi homologado o Pregão Eletrônico 
SrP nº 06-2022, tendo por objeto o rEGiSTro dE PrEÇo Para EVEN-
TUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para forNEciMENTo ParcElado dE 
carGa dE oXiGÊNio MEdiciNal coM forNEciMENTo dE ciliNdro EM 
rEGiME dE coModaTo Para aTENdEr o HoSPiTal MUNiciPal, para 
atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, as empresas: J 
SoUSa & S lUZ coMÉrcio dE GaSES iNdUSTriaiS lTda, inscrita no 
cNPJ: 02.031.420/0001-60, valor global r$ 168.600,00.
clEiToN aNdErSoN fErrEira diaS
PrEfEiTo MUNiciPal

Protocolo: 816304
PreFeitUra MUNiciPaL de MaraPaNiM/Pa

eXtrato de coNtrato
iNeXiGiBiLidade Nº. 01/2022. 

objeto: contratação de Pessoa Juridica para o fornecimento de elaboração 
de Projetos arquitetônicos e Urbanistico, além de prestar consultoria de apoio 
técnico no monitoramento de obras e emendas, conforme os sistemas institu-
cionais do Governo federal. Baseado a atender as necessidades de demanda 
de projetos da Prefeitura Municipal de Marapanim. contratante: Prefeitura 
Municipal de Marapanim. Empresa, Números e Valores dos contratos: Maria-
EdiTora EirElli- MUNdY 3d ProJEToS ME, cNPJ nº 39.425.515/0001-79. 
Nº. 01/2022-iNEX. Valor global de r$ 54.000,00, sendo r$ 6.000,00 (seis mil 
reais) mensal. Vigência: 23/03/2022 a 23/12/2022.

aViso de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
terMo de ratiFicaÇÃo

o Prefeito Municipal de Marapanim/Pa, no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas pela lei orgânica Municipal, e de acordo com o que determina o 
art. 26 da lei nº 8.666/93, e considerando o que consta do processo admi-
nistrativo que trata da contratação da empresa : MariaEdiTora EirElli- 
MUNdY 3d ProJEToS ME, cNPJ nº 39.425.515/0001-79, raTifica por este 
Termo, a inexigibilidade de licitação nº. 01/2022-iNEX para a contratação de 
Pessoa Juridica para o fornecimento de elaboração de Projetos arquitetônicos 
e Urbanistico, alem de prestar consultoria de apoio técnico no monitoramento 
de obras e emendas, conforme os sistemas institucionais do Governo federal. 
Baseado a atender as necessidades de demanda de projetos da Prefeitura 
Municipal de Marapanim. Valor global r$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil 
reais). fundamentado o art. 26 da lei nº. 8.666/93 de 21 de junho de 1993 
e suas alterações posteriores e em consonância com o relatório da comissão 
permanente de licitação e tendo em vista documentos que instruem o proces-
so administrativo em epígrafe. autorizo a realização da despesa. Proceda com 
a contratação no valor supramencionado.
clEiToN aNdErSoN fErrEira diaS
PrEfEiTo MUNiciPal

Protocolo: 816306
PreFeitUra MUNiciPaL de MaraPaNiM/Pa

eXtrato do 1º terMo aditiVo coNtratUaL ProrroGaÇÃo PraZo
Partes: Prefeitura Municipal de Marapanim/Pa e a empresa locdESK lo-
caÇÃo dE EQUiPaMENToS E SolUÇÕES EM iNforMáTica lTda-ME, 
inscrita no cNPJ: 17.811.328/0001-90. referente a rEGiSTro dE PrEÇo 
Para EVENTUal locaÇÃo dE EQUiPaMENToS dE iNforMáTica, para 
atender a demanda da Prefeitura Municipal, Secretarias vinculadas e as 
Secretarias Municipais de Trabalho e Promoção Social, Educação e Saú-
de. Extrato do 1º. Termo aditivo de prazo aos contratos N.º 20210077, 
20210078 e 20210079, com a Empresa acima mencionada, corresponden-
te a Prorrogação contratual de Prazo de 31 de Maio de 2022 a 31 de Maio 
de 2023. assinaturas da Prorrogação contratual em: 31 de Maio de 2022.
clEiToN aNdErSoN fErrEira diaS
PrEfEiTo MUNiciPal

Protocolo: 816309

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOJUÍ DOS CAMPOS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MoJUÍ dos caMPos
aVisos de LicitaÇÃo. PreGÃo eLetrÔNico Nº 

008/2022-seMed. 
objeto: contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de locação de 
Software com Treinamento Para Gestão Escolar, Para a Secretaria Municipal 
de Educação - Semed de Mojuí dos campos/Pa. Edital: 21/06/2022 no en-
dereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br ou www.mojuidos-
campos.pa.gov.br. início de entrega das propostas: 21/06/2022 a partir das 
09 horas no site www.portaldecompraspublicas.com.br. abertura das propos-
tas: 01/07/2022 às 9h30min no site www.portaldecompraspublicas.com.br.

PreGÃo eLetrÔNico 011/2022-FMs. Processo 
adMiNistratiVo Nº 035/2022-PMMc. 

objeto: registro de Preços Para futura e Eventual aquisição de Material 
de construção, Hidráulico, Elétrico, ferramentas e Pinturas Visando aten-
der as demandas do fundo Municipal de Saúde. disponibilidade do Edital 
21/06/2022 no endereço www.mojuidoscampos.pa.gov.br ou www.portal-
decompraspublicas.com.br. início da entrega de propostas: 21/06/2022. 
abertura das propostas: 04/07/2022 as 9h30min no site www.portalde-
compraspublicas.com.br.
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PreGÃo eLetrÔNico 007/2022-seMGa. 
objeto: contratação de Empresa Para locação de Veículos automotores 
e Máquinas Sem Motorista E com Manutenção, Visando atender as Se-
cretarias Municipais: Semga, Semagri e SMMT e SEMiNf. disponibilida-
de do Edital 21/06/2022 no endereço www.mojuidoscampos.pa.gov.br ou 
www.portaldecompraspublicas.com.br. início da entrega de propostas: 
21/06/2022. abertura das propostas: 01/07/2022 as 10h30min no site 
www.portaldecompraspublicas.com.br.
Brian lima dos Santos - Pregoeiro Municipal/decreto 004/2021

Protocolo: 816311

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO PROGRESSO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVo ProGresso
aViso de LicitaÇÃo. PreGÃo eLetroNico Nº 14/2022-srP. 

objeto: registro de Preços Para contratação de Empresas Para forneci-
mento de Pneus, câmeras de ar, Serviços de recapagens e de Borracha-
ria, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Novo Pro-
gresso/Pa. Tipo: Menor preço por item. data da abertura: 04/07/2022 ás 
08h00min. local: o pregão eletrônico será realizado através do Sistema 
eletrônico do BNc - Bolsa Nacional de compras, no site www.bnccompras.
com. o Edital e seus anexos encontram se disponíveis no endereço eletrô-
nico acima. Scheila luiza lavall - Pregoeira.

Protocolo: 816313

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO REPARTIMENTO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVo rePartiMeNto
eXtrato do coNtrato Nº 20222226

oriGEM: ToMada dE PrEÇoS Nº 2/2022-001-PMNr. coNTraTaN-
TE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE NoVo rEParTiMENTo. coNTraTa-
da: SPE ENGENHaria lTda. cNPJ Nº: 04.125.333/0001-06. oBJETo: 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para coNSTrUÇÃo dE 06 (SEiS) PoN-
TES EM coNcrETo arMado coNforME coNVÊNio Nº 031/2022, 
cElEBrado ENTrE a SEcrETaria dE ESTado dE TraNSPorTES - 
SETraN E a PrEfEiTUra MUNiciPal dE NoVo rEParTiMENTo-Pa. 
Valor ToTal: r$ 3.206.209,81 (três milhões duzentos e seis mil 
duzentos e nove reais e oitenta e um centavos). ProGraMa dE Tra-
BalHo: Exercício 2022 Projeto 2007. 15.606.0049 1.021 - constru-
ção, reforma e ampliação de Pontes e Pontilhões no Município, clas-
sificação econômica 4.4.90.51.00 obras e instalações. ViGÊNcia: 15 
de junho de 2022 a 15 de fevereiro de 2024. daTa da aSSiNaTUra: 
15 de junho de 2022.

Protocolo: 816314

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MUNicÍPio de PacaJÁ /estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ
eXtrato de coNtrato Nº 20220368

oriGEM: arP 005 PrEGÃo Nº PE SrP 008/2022
coNTraTaNTE........: PrEfEiTUra MUNiciPal dE PacaJá
coNTraTada(o).....: caSTaNHEira coMErcio dE PEcaS, acESSorioS 
E SErVicoS Para VEicUloS.
cNPJ: 03.712.368/0001-70
oBJETo.......: fornecimento de peças e materiais necessários para manu-
tenção de veículos destinado ao atendimento de demandas da Secretaria 
Municipal de obras e Serviços Urbanos da Prefeitura Municipal de Pacajá-
Pa.
Valor ToTal........: r$ 223.999,50 (duzentos e vinte e três mil, novecen-
tos e noventa e nove reais e cinquenta centavos).
PROGRAMA DE TRABALHO…: Exercício 2022 Atividade, 2.114, Classifica-
ção econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.
ViGÊNcia: 15 de junho de 2022 a 31 de dezembro de 2022
clEidE fErrEira cHaVES
PrEGoEira

Protocolo: 816315

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGOMINAS

.

aViso de sUsPeNsÃo - Para adeQUaÇÃo do editaL, Fica 
sUsPeNso o Processo LicitatÓrio - 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. desta forma, 
o Pregoeiro decide suspender a sessão, informando que a publicação da 
suspensão e da nova abertura acontecerá nos meios de comunicação utilizados 
anteriormente. Jorge Pascoa da Silva - Pregoeiro. PorTaria n° 04/2022-GPP.
aViso de LicitaÇÃo - PreGÃo eLetrÔNico N° 9/2022-00038 

- Para sisteMa de reGistro de PreÇos. 
objeto: contratação de empresa para eventual fornecimento de kits 
lanches, para atender a Secretaria Municipal do Verde e do Meio ambiente 
e Secretaria Municipal de Urbanismo. data de abertura: 06/07/2022 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: 21/06/2022. diego Guimarães Vieira - Pregoeiro. PorTaria 
n° 04/2022-GPP.

Protocolo: 816316

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PAU D’ARCO

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 019/2022 - FMs - srP

a Prefeitura Municipal de Pau d’arco - Pa, por intermédio do Setor de 
licitação, torna público que, fará realizar licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico tipo menor preço por item, objeto: registro de preço visando 
futura e eventual aquisição de Veículo ambulância Pick - up, simples remo-
ção, com tração 4 x 4,zero KM para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde do Município de Pau D´arco - PA.
data e horário do recebimento das propostas: até às 09:00 horas do dia 
06/07/2022. data e horário do início da disputa: 09:10 horas do dia 06/07/2022. 
de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se no Portal de 
compras Pública https://www.portaldecompraspublicas.com.br.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 020/2022 - PMPd - srP
a Prefeitura Municipal de Pau d’arco - Pa, por intermédio do Setor de licita-
ção, torna público que, fará realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
tipo menor preço por item, objeto: registro de Preços visando futura contra-
tação de empresa especializada em fornecimento de Pneus, câmaras de ar e 
fitões para atendimento da frota de Veículos da Prefeitura de Pau d’arco/Pa.
data e horário do recebimento das propostas: até às 15:00 horas do 
dia 06/07/2022. data e horário do início da disputa: 15:10 horas do dia 
06/07/2022. de acordo com o que determina a legislação vigente, a rea-
lizar-se no Portal de compras Pública https://www.portaldecompraspubli-
cas.com.br. o procedimento licitatório obedecerá ao disposto na lei federal 
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do decreto nº 10.024, dE 20 de setem-
bro de 2019, lei nº 8.666/93 e demais legislação e suas alterações pos-
teriores que lhe foram introduzidas. o Edital e seus anexos encontram-se 
à disposição dos interessados no Portal de compras Públicas https://www.
portaldecompraspublicas.com.br, Portal da Prefeitura na Url https://pau-
darco.pa.gov.br/licitacoes-e-contratos/ e no Mural das licitações do TcM/
Pa, https://www.tcm.pa.gov.br a partir da publicação deste aviso.
Pau D´arco - PA, 21 de junho de 2022.
fredsom Pereira da Silva
autoridade competente

Protocolo: 816318

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
aViso de LicitaÇÃo. a PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas, 

atraVÉs da sUa PreGoeira, torNa PÚBLico a QUeM Possa 
iNteressar QUe reaLiZarÁ LicitaÇÃo Na ModaLidade 

toMada de PreÇos 007/2022. 
objeto: construção de arquibancada, alambrado e iluminação do Estádio 
Municipal de Placas/Pa. a audiência pública ocorrerá no dia 13/07/2022, 
as 09hrs 00min, local sede localizada na rua olavo Bilac s/n centro, cEP: 
68.138-000. a integra do edital poderá ser adquirida no portal da trans-
parência https://placas.pa.gov.br/categoria/licitacoes/. Shayane Nayara 
Farias Kostov - Pregoeira Oficial.
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aViso de coNVocaÇÃo Para assiNatUra de coNtrato. 
coNVocaÇÃo de eMPresa Para assiNatUra de coNtrato 

reF. ao PreGÃo eLetrÔNico Nº 013/2022 
Processo administrativo nº 050/2 a Prefeitura Municipal de Placas cNPJ 
nº 01.611.858/0001-55 através do fundo Municipal de assistencia Social 
cNPJ 14.654.055/0001-20 torna público, torna pública a convocação da 
empresa a empresa M7 acessórios Eireli cNPJ 12.383.275/0001-30, pes-
soa jurídica de direito privado, com sede M7 acessorios Eireli, inscrita no 
cNPJ (Mf) sob o nº cNPJ 12.383.275/0001-30, estabelecida à r Padre leo-
poldino fernandes, Boa Vista, ribeirão Preto-SP, cEP 14025-580, neste ato 
representada pelo Sr. Maria do carmo abrahão Salomão, residente na rua 
lafaiete nº 1182, centro, ribeirão Preto-SP, cEP 14015-080, portador do 
cPf 047.561.968-45, adjudicada na licitação sob a modalidade de Pregão 
Eletrônico nº 013/2022, datado de 01/06/2022, para a devida assinatura 
do respectivo termo de contrato, nos termos da lei federal nº 10.520, em 
sua redação atual. ilzana dos Santos landim - Secretaria de assistência.

Protocolo: 816320
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta BÁrBara do ParÁ/Pa
aViso de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará/Pa torna público a aber-
tura do PrEGÃo ElETrÔNico Nº 0020/2022, TiPo MENor PrEÇo, Modo 
dE diSPUTa aBErTo para rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E EVENTU-
al aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS ESPorTiVo, oBJETiVaNdo aTENdEr aS 
NEcESSidadES da PrEfEiTUra MUNiciPal, SEcrETariaS E fUNdoS 
MUNiciPaiS dE SaNTa BárBara do Pará/Pa. a Sessão de recebimen-
to de propostas, análise e julgamento será no dia 04 de Julho de 2022 
por meio do endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br, 
UaSG: 980369, às 09:00hs. Edital e anexos: https://santabarbara.pa.gov.
br/, www.comprasgovernamentais.gov.br, UaSG: 980369; Portal TcM/Pa; 
Setor de licitações: rodovia augusto Meira filho, KM 17, S/Nº, Sala de 
licitações, horário 09:00hs às 12:00hs, cplsantabarbara2022@gmail.com.

aViso de LicitaÇÃo
a Prefeitura Municipal de santa Bárbara do Pará/Pa torna público a 
abertura do PreGÃo eLetrÔNico Nº 0023/2022, TiPo MENor PrE-
Ço, Modo dE diSPUTa aBErTo para rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTU-
ra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE GÊNEroS aliMENTÍcioS, oBJETiVaNdo 
aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE aSSiSTÊN-
cia Social do MUNicÍPio dE SaNTa BárBara do Pará/Pa. a Sessão de 
recebimento de propostas, análise e julgamento será no dia 04 de julho de 
2022 por meio do endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.
br, UaSG: 980369, às 14:00hs. Edital e anexos: https://santabarbara.pa.
gov.br/, www.comprasgovernamentais.gov.br, UaSG: 980369; Portal TcM/
Pa; Setor de licitações: rodovia augusto Meira filho, KM 17, S/Nº, Sala de 
licitações, horário 09:00hs às 12:00hs, cplsantabarbara2022@gmail.com.
Priscila Spindola franchi.
Pregoeira Municipal.

Protocolo: 816322
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo

Processo LicitatÓrio N°070/2022
PreGÃo eLetrÔNico Nº 045/2022/srP/PMsa

objeto: registro de preços para aquisição de material elétrico para ilumi-
nação pública, para manutenção da Secretaria de obras e Serviços Públi-
cos, para ser utilizados na executação das atividades da Prefeitura Munici-
pal de Santana do araguaia - Pá.
abertura no dia 28/07/2022 ás 08h00min.
cópia do Edital será obtida através do Portal da Transparência pmsara-
guaia.pa.gov.br/transparência, www.portaldecompraspublicas.com.br, 
TcM - Pá e sala da cPl no Prédio da PMSa, das 8:00 às 12:00 horas.
adenilton da Silva
Secretário Municipal de Educação

Protocolo: 816325
PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa

aViso de LicitaÇÃo
Processo LicitatÓrio N°071/2022

PreGÃo eLetrÔNico Nº 046/2022/srP/FUNdeB
objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de material 
de expediente, para suprir as demandas do fundo Municipal de Educação 
(fUNdEB) do Município de Santana do araguaia - Pá.
abertura no dia 27/07/2022 ás 08h00min.
cópia do Edital será obtida através do Portal da Transparência pmsara-
guaia.pa.gov.br/transparência, www.portaldecompraspublicas.com.br, 
TcM - Pá e sala da cPl no Prédio da PMSa, das 8:00 às 12:00 horas.
adenilton da Silva
Secretário Municipal de Educação

Protocolo: 816326

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo

Processo LicitatÓrio N°055/2022
toMada de PreÇos Nº 003/2022/PMsa

objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
técnicos especializados de assessoria á Gestão Tributária das rendas locais 
relacionadas ao imposto sobre propriedade territorial rural, em vistas ao 
atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Terras e Tributos 
do Município de Santana do araguaia - Pá.
abertura da sessão no dia 26/07/2022 ás 10h00min na sala da cPl no Prédio da PMSa.
cópia do Edital será obtida através do e-mail licitacaopmsa@gmail.com, 
Portal da Transparência pmsaraguaia.pa.gov.br/transparência, e sala da 
cPl no Prédio da PMSa, das 8:00 às 12:00 horas.
advaldo rodrigues da Silva
Presidente cPl

Protocolo: 816327

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL da JUVeNtUde, esPorte e LaZer

Portaria Nº 007/2022 - seMJeL, de 12 Maio de 2022.
o Secretário Municipal da Juventude, Esporte e lazer, no uso de suas atri-
buições legais, conforme decreto 15/2021 - GaP/PMS, conferidas pela 
lei orgânica Municipal e em cumprimento ao disposto no art. 67 da lei 
8.666/93 e alterações posteriores.
rESolVE: art. 1º designar os servidores abaixo indicados para, com ob-
servância da legislação vigente, atuar como fiscais do contrato de locação 
de veículos para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Ju-
ventude, Esporte e lazer - SEMJEl. Titular: Edimar Xavier da Silva - Matri-
cula N°89226, e, Suplente: Gilson Silva dos Santos  - Matricula N°89228.
art. 2º  Esta PorTaria entra em vigor no ato de sua publicação, aplicando-
se seus efeitos aos contratos e Termos aditivos de contratos em execução.
Gabinete do Secretário Municipal da Juventude, Esporte e lazer - SEMJEl, 
em 12 de maio de 2022.
Publicada na Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e lazer, aos doze 
dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois.
Esequiel aquino de azevedo
Secretário Municipal da Juventude, Esporte e lazer

Protocolo: 816323
PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMsa

aViso de LicitaÇÃo. PreGÃo eLetrÔNico Nº 008/2022 - seMsa. 
objeto: aquisição de instrumentos cirurgicos Para a Sala 5 do Bloco ci-
rúrgico do Hospital Municipal de Santarém, conforme especificações cons-
tantes no Edital, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.
com.br ou www.santarem.pa.gov.br. início de entrega das propostas: 
21/06/2022 a partir das 9h no site www.portaldecompraspublicas.com.br. 
abertura das propostas: 05/07/2022 às 9h no site www.portaldecompras-
publicas.com.br . Gledson Esmilly Sousa Bentes - Pregoeiro da PMS.

Protocolo: 816324

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

.

MUNiciPio de sÃo doMiNGos do araGUaia
PreFeitUra MUNiciPaL
aViso de HoMoLoGaÇÃo

coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 2/2022-02/PMsda.
objeto: contratação de concessionária para execução dos serviços públi-
cos de abastecimento de água e esgoto no Município de São domingos 
do araguaia-Pa. Vencedor(s): Hidro forte administração e operação S.a. 
cNPJ nº 04.911.091/0001-78. Valor total r$ 29.440.033,74 (vinte e nove 
milhões quatrocentos e quarenta mil trinta e três reais e setenta e quatro 
centavos). Elizane Soares da Silva Homologador. São domingos do ara-
guaia - Pa, 13 de junho de 2022.
EliZaNE SoarES da SilVa
ordenadora de despesa
Município de São domingos do araguaia-Pará
Prefeitura Municipal

eXtrato de coNtrato
eXtrato de coNtrato 20220133 coNcorrÊNcia Nº 3/2022-02/PMsda. 

objeto: contratação de concessionária para execução dos serviços públi-
cos de abastecimento de água e esgoto no Município de São domingos do 
araguaia-Pa. contratante: Município de São domingos do araguaia cNPJ 
83.211.391/0001-10. contratada: Hidro forte administração e operação 
S.a. cNPJ nº 04.911.091/0001-78. Valor total r$ 29.440.033,74 (vinte e 
nove milhões quatrocentos e quarenta mil trinta e três reais e setenta e 
quatro centavos). Vigência 14/06/2022 a 14/06/2052.
Elizane Soares da Silva
Prefeita Municipal

Protocolo: 816328
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

.

  PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo doMiNGos do caPiM
aViso de LicitaÇÃo

toMada de PreÇo Nº 2/2022-00001
o Município de São domingos do capim através da presidente da comissão 
Permanente de licitações, torna público a abertura de processo licitatório 
para a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para SErViÇoS dE ENGENHaria E 
coNSTrUÇÃo ciVil, ViSaNdo a coNSTrUÇÃo dE UMa EScola dE 02 
SalaS dE aUla, localiZada Na coMUNidadE SÃo BENTo do JaBUTi-
caBa, ZoNa rUral, EM aTENdiMENTo a dEMaNda da SEcrETaria dE 
EdUcaÇÃo do MUNicÍPio dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa, dE acordo 
coM ProJETo, MEMorial dEScriTiVo E PlaNilHaS orÇaMENTáriaS 
QUE SÃo ParTES iNSEParáVEiS dESSE EdiTal. a abertura será no dia 
07/07/2022 às 10:00 horas, na sala de reunião da comissão Permanente 
de licitação - cPl, situada na av. dr. lauro Sodré, nº 206, centro, São do-
mingos do capim/Pa, cEP: 68.635-000, visita técnica no dia 29/06/2022, 
com horário de saída às 08:00 horas do prédio da Prefeitura, o edital está 
disponível no site do TcM e na prefeitura municipal deste município das 
08h00min às 13h00min, de segunda a sexta-feira.

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇo Nº 2/2022-00002

o Município de São domingos do capim através da presidente da comissão 
Permanente de licitações, torna público a abertura de processo licitatório 
para a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para SErViÇoS dE ENGENHaria E 
coNSTrUÇÃo ciVil, ViSaNdo a rEforMa E aMPliaÇÃo da EScola MU-
NiciPal fraNciSco MaciEl, localiZada Na coMUNidadE BElaZiNHa, 
ZoNa rUral, EM aTENdiMENTo a dEMaNda da SEcrETaria dE EdU-
caÇÃo do MUNicÍPio dE SÃo doMiNGoS do caPiM/Pa, dE acordo 
coM ProJETo, MEMorial dEScriTiVo E PlaNilHaS orÇaMENTáriaS 
QUE SÃo ParTES iNSEParáVEiS dESSE EdiTal. a abertura será no dia 
07/07/2022 às 14:00 horas, na sala de reunião da comissão permanente 
de licitação - cPl, situada na av. dr. lauro Sodré, nº 206, centro, São do-
mingos do capim/Pa, cEP: 68.635-000, visita técnica no dia 30/06/2022, 
com horário de saída às 08:00 horas do prédio da Prefeitura, o edital está 
disponível no site do TcM e na prefeitura municipal deste município das 
08h00min às 13h00min, de segunda a sexta-feira.
Maria JoSÉ BaSToS do aMaral
PrESidENTE da c.P.l.

Protocolo: 816329

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL
aViso de HoMoLoGaÇÃo

a Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá. resolve homologar em 
favor da empresa: rocha & rocha posto eco combustívies ltda, cnpj: 
25.211.604/0001-08, valor r$ 6.889.664,84 (seis milhões oitocentos e oi-
tenta e nove mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e quatro 
centavos), referente ao pregão eletrônico srp nº 034/2022, processo ad-
ministrativo nº 00000075/22 que tem por objeto: registro de preços para 
aquisição de combustíveis e óleos lubrificantes, para atender as necessi-
dades da prefeitura, secretarias e fundo municipal de assistência social do 
município de são miguel do guamá/pa. .data da Homologação 20/06/2022.
Eduardo Sampaio Gomes leite
Prefeito Municipal

Protocolo: 816330

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo seBastiÃo da Boa Vista
resULtado de JULGaMeNto. toMada de PreÇos Nº 2/2022-004, 
objeto: contratação de Empresa de Engenharia para a Execução de Ser-
viços de revitalização da Praça da Matriz, Município de São Sebastião da 
Boa Vista - Estado do Pará, conforme convênio fdE nº 015/2022-SEPlad. 
adjudicado e Homologado para a empresa atcon Engenharia ltda, cNPJ nº 
40.419.922/0001-52, com o Valor Global de r$ 655,433,10 (seiscentos e 
cinquenta e cinco mil quatrocentos e trinta e três reais e dez centavos). 
licitação realizada pelo critério de Menor Preço Global. Suely Maria do So-
corro oliveira Monteiro. Presidente da cPl/SSBV.

Protocolo: 816331

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA ALTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de terra aLta
aViso de toMada de PreÇo

toMada de PreÇo N° 001/2022-PMta
a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Terra alta, torna Pú-
blico a ToMada dE PrEÇoS Nº. 001/2022-PMTa, a abertura será às 10:00 
horas do dia 07/07/2022. cujo objeto: rEforMa da EScola MUNici-
Pal roSSilda ViaNa, Na coMUNidadE ViSTa alEGrE. os interessados 
poderão retirar o Edital, no site terraaltalicitacao@gmail.com, TcM-Pa de 
segunda a sexta feira no horário de 08:00hs às 13:00hs. Eduardo Barbosa 
de lima-Presidente da cPl.
EliNaldo MaToS da SilVa
PrEfEiTo

Protocolo: 816332
PreFeitUra MUNiciPaL de terra aLta

aViso de LicitaÇÃo
a Prefeitura Municipal de Terra alta/Pa, comunica a quem faça interessar, 
que realizará licitação, modalidade: Pregão Eletrônico para registro de Pre-
ço - Tipo Menor Preço por item 002/2022-SMS-PE-SrP, objeto: rEGiSTro 
dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENTo E MaTErial PErMaNENTE 
(HEMoGraMa) Para o aTENdiMENTo daS NEcESSidadES da SEcrETaria 
MUNiciPal dE SaÚdE dE TErra alTa-Pa, através da. abertura: 06/07/2022, 
às 10:00hs. No site www.portaldecompraspublicas.com.br

Protocolo: 816333

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de toMÉ-aÇU / Pa
aViso de reVoGaÇÃo de LicitaÇÃo

o Município de Tomé açu, amparado nos termos da lei federal 8.666/93, 
artigo 49, e Súmula nº 473 do STf, torna público a rEVoGaÇÃo do proces-
so licitatório na modalidade coNcorrÊNcia Nº 3/2022-1805001, cujo ob-
jeto é a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia 
para execução de recuperação de 129,81 Km de estradas vicinais na zona 
rural do município de Tomé-açu / Pa. Tendo como princípio o interesse da 
administração, conveniência administrativa e da autotutela, para que se 
proceda a revisão da dotação orçamentária, bem como do Projeto Básico 
e demais anexos do Edital e posteriormente publicação da nova data do 
certame. data de revogação 15/06/2022. carlos antônio Vieira - Prefeito 
Municipal.

Protocolo: 816334
aViso de LicitaÇÃo

toMada de PreÇo Nº 2/2022-1406001
o município de Tomé açu torna público aos interessados que às 08:30h do 
dia 06/07/2022, realizará sessão pública na modalidade ToMada dE PrE-
Ço Nº 9/2022-1404001, tipo menor preço unitário, na sala da comissão 
Permanente de licitação, localizada na av. Três Poderes, 738, centro - To-
mé-açu-Pa, cujo objeto: contratação de empresa especializada em servi-
ços de engenharia para execução das obras de revitalização do prédio do 
Mercado Municipal, localizado na zona urbana do município de Tomé-açu / 
Pa. o Edital e seus anexos encontram-se disponíveis na sala de reuniões 
da cPl, no Mural de licitações/TcM/Pa e no site https://transparencia.
prefeituratomeacu.pa.gov.br

Protocolo: 816335
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ULIANÓPOLIS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de ULiaNÓPoLis
toMada de PreÇo Nº 009/2022-PMU

contratação de Empresa de Especializada para revitalização do canteiro 
central da av. Presidente Vargas no Município de Ulianópolis-Pa. abertura 
da Sessão Sede PMU às 09:00hrs de 07/07/2022.
coNcorrENcia PUBlica Nº 002/2022-PMU
contratação de Empresa de Especializada para implantação do Projeto Básico 
do Sistema de abastecimento de água do Bairro Bela Vista no Município de 
Ulianópolis-Pa. abertura da Sessão Sede PMU às 09:00hrs de 25/07/2022.

coNcorreNcia PUBLica Nº 001/2022-FMMa
contratação de Empresa de Especializada para revitalização do Bosque Unil-
son Quinaip no Município de Ulianópolis-Pa. abertura da Sessão Sede PMU às 
09:00hrs de 26/07/2022. licitacao.ulianopolis@hotmail.com fone 98402-2429.
SoliMar SoUZa SilVa
Presidente da comissão de licitação

Protocolo: 816336
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VIGIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de ViGia de NaZarÉ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 011/2022, 
objeto: registro de preço para futura e eventual contratação de empresa 
especializada em locação de equipamentos, para realização de exames de 
bioquímica clínica, hematologia, coagulação, testes rápidos, com forneci-
mento de reagentes e com manutenção corretiva e preventiva, para reali-
zações dos procedimentos laboratoriais, a fim de atender as necessidades 
secretaria de saúde de vigia de Nazaré, abertura: 06/07/2022 as 09:00, 
local: portaldecompraspublicas.com.br, mural de licitações do site do TcM/
Pa e Portal de transparência da prefeitura de Vigia de Nazaré.
Pregoeiro rômulo augusto campos Vieira
Pregoeiro

Protocolo: 816337

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VISEU

.

aViso de HoMoLoGaÇÃo
toMada de PreÇos 011/2022

a Prefeitura Municipal de Viseu, no uso das atribuições legais a ela confe-
ridas, em cumprimento ao art. 43, inc. Vi da lei federal nº 8.666/1993 
em conformidade com o art. 7º, inciso iii da lei Municipal nº 033/2005 e 
art. 1º, inciso iii do decreto Municipal nº 145/2021. resolvo: adJUdicar 
e HoMoloGar, em favor da empresa: construtora Norte alfa Eireli-Epp, 
cNPJ: 17.199.057/0001-64. referente à Tomada de Preços 011/2022. ob-
jeto: contratação de Empresa Especializada para reforma da Praça São 
Benedito - 444,33m², na cidade de Viseu/Pa, no valor de r$ 224.276,54.

toMada de PreÇos 012/2022
a Prefeitura Municipal de Viseu, no uso das atribuições legais a ela conferidas, 
em cumprimento ao art. 43, inc. Vi da lei federal nº 8.666/1993 em confor-
midade com o art. 7º, inciso iii da lei Municipal nº 033/2005 e art. 1º, inciso 
iii do decreto Municipal nº 145/2021. resolvo: adJUdicar e HoMoloGar, 
em favor da empresa: G. c. N. construtora Eireli, cNPJ: 06.789.584/0001-
02. referente à Tomada de Preços 012/2022. objeto: contratação de Em-
presa Especializada para reforma da Praça na Travessa fernandes Belo de 
1.272,48m², no município de Viseu/Pa, no valor de r$ 322.931,37.

toMada de PreÇos 013/2022
a Prefeitura Municipal de Viseu, no uso das atribuições legais a ela conferi-
das, em cumprimento ao art. 43, inc. Vi da lei federal nº 8.666/1993 em 
conformidade com o art. 7º, inciso iii da lei Municipal nº 033/2005 e art. 
1º, inciso iii do decreto Municipal nº 145/2021. resolvo: adJUdicar e 
HoMoloGar, em favor da empresa: W d Serviços e comercio de Material 
de construção Eireli, cNPJ: 31.481.043/0001-60. referente à Tomada de 
Preços 013/2022. objeto: contratação de empresa especializada para per-
furação de 16 (dezesseis) poços Semi artesianos 30 (trinta) metros, para 
suprir a demanda da Secretaria Municipal de administração - SEMad/PMV, 
no município de Viseu/Pa, no valor de r$ 396.163,01.
Edilton Tavares Mendes
Secretário Municipal de administração

eXtrato de coNtratos
toMada de PreÇos Nº 011/2022, 

objeto: contratação de Empresa Especializada para reforma da Praça São Be-
nedito - 444,33m², na cidade de Viseu/Pa. contratante: Secretaria Municipal 
de administração, cNPJ n° 04.873.618/0001-17. contratado: construtora Norte 
alfa Eireli-Epp, cNPJ: 17.199.057/0001-64. contrato n° 192/2022/cPl. Valor r$ 
224.276,54 (duzentos e Vinte e Quatro Mil, duzentos e Setenta e Seis reais e 
cinquenta e Quatro centavos). Vigência: 17/06/2022 a 17/12/2022.

toMada de PreÇos Nº 012/2022, 
objeto: contratação de Empresa Especializada para reforma da Praça na Traves-
sa fernandes Belo de 1.272,48m², no município de Viseu/Pa. contratante: Se-
cretaria Municipal de administração, cNPJ n° 04.873.618/0001-17. contratado: 
G. c. N. construtora Eireli, cNPJ: 06.789.584/0001-02. contrato n° 193/2022/
cPl. Valor r$ 322.931,37 (Trezentos e Vinte e dois Mil, Novecentos e Trinta e Um 
reais e Trinta e Sete centavos). Vigência: 17/06/2022 a 17/12/2022.

toMada de PreÇos Nº 013/2022, 
objeto: contratação de empresa especializada para perfuração de 16 (de-
zesseis) poços Semi artesianos 30 (trinta) metros, para suprir a deman-
da da Secretaria Municipal de administração - SEMad/PMV, no município 
de Viseu/Pa. contratante: Secretaria Municipal de administração, cNPJ n° 
04.873.618/0001-17. contratado: W d Serviços e comercio de Material de 
construção Eireli, cNPJ: 31.481.043/0001-60. contrato n° 194/2022/cPl. 
Valor r$ 396.163,01 (Trezentos e Noventa e Seis Mil, cento e Sessenta e 
Três reais e Um centavos). Vigência: 17/05/2022 a 17/12/2022.
Edilton Tavares Mendes
Secretário Municipal de administração

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 028/2022-srP

o Município de Viseu torna público, a quem faça interessar, que realizará 
licitação, modalidade: Pregão Eletrônico. objeto: Sistema de registro de 
Preços que objetiva a futura e Eventual contratação de Empresa Especiali-
zada na prestação dos serviços para modernização, ampliação e manuten-
ção dos equipamentos de sinalização de trânsito do município de Viseu/Pa. 
abertura: 01/07/2022 às 09:00h. local: www.portaldecompraspublicas.
com.br, informações: cpl@viseu.pa.gov.br, edital disponível: www.tcm.pa.
gov www.viseu.pa.gov.br/portal-da-transparencia.
Edilton Tavares Mendes
Secretaria Municipal de administração

Protocolo: 816338
aViso de aNULaÇÃo

credeNciaMeNto Nº 001/2022-FMs
o fundo Municipal de Saúde, através da comissão Permanente de licitação 
Torna Público o Processo do credenciamento nº 001/2022-fMS-contratação 
de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de laboratório (conforme 
tabela SUS) de análises clínicas Municipal e Posto de coleta para o funciona-
mento no município de Viseu/Pa, fora considerado fracassado/anulado, com 
base  Súmula nº 473, ante a decisão de não abrir novos prazos após as em-
presas inabilitadas, considerando a ausência de exames e mudança de local, 
podendo assim causar prejuízo concreto a administração pública.
fernando dos Santos Vale
Secretaria Municipal de Saúde
cNPJ: 11.984.819/0001-57

Protocolo: 816339

.

.

ParticULares
.

JUsceLiNo carVaLHÃes da coNceiÇÃo
cPF: 037.437.992-00
Torna público que recebeu da Secretaria de Meio ambiente de São Miguel-
SEMMa/SMG, a licença ambiental rural n° 004/2022, referente à fazenda 
Paraíso ii, com validade até 30/05/2026 para atividade de bovinocultura, 
no município de São Miguel-Pa.

Protocolo: 816321
torna-se público a solicitação de Licença ambiental de atividade 
rural - Lar, para as atividades de agricultura e Pecuária, sob o processo 
de nº 039/2022, da Fazenda arco-íris, protocolado em 11/02/2022 na 
SEMaSa- Secretaria Municipal de Meio ambiente e Saneamento - Breu 
Branco-Pa.

Protocolo: 816319
dioGo dias Breda torna público que recebeu da seMMa a Licença 
de atividade rural sob nº 005/2022, p/pecuária e Manejo de açaí do 
SÍTio PErÍ, mun. inhangapi/Pa.

Protocolo: 816317

.

.

eMPresariaL
.

Lorena comércio de Produtos de Petróleo Ltda, cNPJ nº 
06.266.344/0001-23, situado na av. 29 de dezembro, nº 1296, cen-
tro, capitão Poço/Pa, cEP: 68650-000, informa que recebeu da Secretaria 
Municipal de Meio ambiente de capitão Poço/Pa, licença de operação nº 
060/2022, para a atividade de comércio Varejista de combustíveis para 
Veículos automotores.

Protocolo: 816310
cÂMara MUNiciPaL de ViseU
aViso de LicitaÇÃo. a câmara Municipal de Viseu, por intermédio do seu 
presidente, torna público a todos os interessados a rEPUBlicaÇÃo do PrE-
GÃo PrESENcial Nº 002/2022. objeto: aquisição de Gêneros alimentícios, 
Material de limpeza e descartável. abertura: 04/07/2022 as 14:00hs.
PreGÃo PreseNciaL Nº 003/2022. objeto: contratação de empresa 
para locação de veículos de Pequeno e Médio Porte. abertura: 04/07/2022 
as 09:00hs. Mais informações na câmara Municipal, cito rua Major olím-
pio, s/nº centro, Viseu/Pa. https://www.camaraviseu.pa.gov.br/, https://
www.tcm.pa.gov.br e camaradeviseu.cpl@gmail.com. avelino aventina Si-
queira - Presidente da câmara.

Protocolo: 816307
Posto o NoVo GUerreiro Ltda, inscrito no cNPJ n° 
19.689.188/0001-55, torna público que recebeu da Secretaria Municipal 
de Meio ambiente - SEMMa, a licença de operação n° 031/2022, para de-
senvolver a atividade de comércio varejista de combustíveis para veículos 
automotores, em São Miguel do Guamá - Pa.

Protocolo: 816308
cÂMara MUNiciPaL de saLiNÓPoLis
aViso de LicitaÇÃo. PreGÃo PreseNciaL Nº 001/2022-cMs. 
Objeto: Aquisição de Combustível, a fim de atender as necessidades da 
câmara municipal de Salinópolis. abertura: 05/07/2022 as 10:30hs. Mais 
informações na câmara Municipal, cito av. Beira Mar, nº 1117, centro, 
cEP: 68.721-000, Salinópolis/Pa. https://www.camaraviseu.pa.gov.br/, 
https://www.tcm.pa.gov.br e camaradesalinopolis.cpl@gmail.com. Eron 
de carvalho Teixeira - Presidente da câmara.

Protocolo: 816305
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siNdicato dos serVidores PÚBLicos MUNiciPais de aNaPU - sisMUa
editaL de coNVocaÇÃo
Eu JUraNdir PlÍNio dE SoUZa, servidor público do município de anapu, 
Técnico em agropecuária, venho por meio deste edital convocar a todos 
os servidores ativos e inativos para participar da assembleia de fundação 
e criação do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de anapu - SiS-
MUa e assembleia Geral de Eleição da diretoria que assumirá o SiSMUa 
no próximo triênio, que acontecerá na data de 15 de fevereiro de 2009, 
domingo às 09 horas na câmara Municipal de anapu. desde já conto com a 
participação de todos! anapu-Pa, 14 de janeiro de 2009. JUraNdir PlÍNio 
dE SoUZa.

Protocolo: 816303
aViso de LicitaÇÃo
coNcorrÊNcia Nº 022/2022 (srP)
o sesi - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ, através da comissão 
central de licitação, torna público para conhecimento dos interessados que 
realizará licitação, conforme abaixo:
oBJETo: contratação de serviços de transporte rodoviário, classe turística, 
incluindo serviço de motorista, em atendimento as necessidades do SESi-
dr/Pa conforme edital e anexo i.
aBErTUra: 07 de julho de 2022.
local da aBErTUra: Tv. Quintino Bocaiúva, n° 1588 - bairro de Nazaré/
Belém do Pará.
Horário da aBErTUra: 15:00 Horas (Horário local).
o edital poderá ser retirado no endereço acima citado, em horário comer-
cial e ainda
Solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da fiEPa - http://
fiepa.org.br/
Belém (Pa), 21 de junho de 2022.
NEilToN carNEiro do NaSciMENTo
Gerente / Pregoeiro.
comissão central de licitação do SESi E SENai

Protocolo: 816300
cÂMara MUNiciPaL de oUrÉM - Pa
eXtrato de coNtrato
coNTraTo: 2022-1506-001 cPl/cMo, oriUNdo da iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo Nº 001/2022-cPl/cMo, contratante: câmara Municipal de ou-
rém/Pa, coNTraTada: MarcoS diaS SociEdadE iNdiVidUal dE adVo-
cacia, cNPJ 41.089.380/0001-60, objeto: contratação de pessoa jurídica 
para prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica executados 
em favor da câmara Municipal de ourém, Estado do Pará. Valor GloBal 
do coNTraTo: r$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), Prazo de Vigên-
cia: Este contrato vigorará no período de 15/06/2022 à 31/12/2022, data 
da assinatura do contrato: 15/06/2022.
Jacob alves de oliveira
Presidente da câmara Municipal

Protocolo: 816301
aViso de LicitaÇÃo - retiFicado
coNcorrÊNcia Nº 020/2022 (srP) registro de Preço
o sesi - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ, através da comissão 
central de licitação, torna público para conhecimento dos interessados que 
realizará licitação, conforme abaixo:
oBJETo: aquisição de materiais de construção, em atendimento às necessida-
des do SESi-dr/Pa conforme edital e anexo i (Saldo da cr 001.2022 (SrP)).
aBErTUra: 07 de julho de 2022.
local da aBErTUra: Tv. Quintino Bocaiúva, n° 1588 - bairro de Nazaré/
Belém do Pará.
Horário da aBErTUra: 10:00 Horas (Horário local).
O edital retificado poderá ser retirado no endereço, em horário comercial 
e ainda Solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da fiEPa 
- http://fiepa.org.br/
Belém (Pa), 21 de junho de 2022.
NEilToN carNEiro do NaSciMENTo
coordenador / Pregoeiro.
comissão central de licitação do SESi E SENai

Protocolo: 816298
a cLaro s.a., inscrita no cNPJ 40.432.544/0241-60, torna público que 
recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente a licença de operação para 
atividade de torre de telefonia móvel (PadEU08) localizada na rua Glauquio 
Mendes, s/n, bairro Bartolomeu, dom Eliseu/Pa, através do n°015/2022.

Protocolo: 816296
asseMBLeia GeraL HiBrida eXtraordiNÁria
editaL de coNVocaÇÃo de asseMBLeia GeraL
Belém, 20 de junho de 2022
o síndico do condomínio cidade Jardim ii, conforme Art. 49º letra “a” e “b” 
da convenção condominial, vem convocar, por este edital, todos os coNdÔMi-
NoS e ProMiTENTES coMPradorES de unidades residenciais e/ou comerciais 
do referido condomínio, que estejam em pleno gozo dos seus direitos condomi-
niais, para a assembleia geral extraordinária que adiante se caracteriza:
NaTUrEZa da rEUNiÃo: EXTraordiNária
daTa: 28/06/2022 - Terça-feira
Horario:  1ª coNVocaÇÃo - 19h
2ª coNVocaÇÃo - 19h30min
QUorUM MÍNiMo - metade mais um dos votos válidos em primeira convo-
cação e 5% dos votos válidos em segunda convocação (art. 49, §5º, alínea 
“f” da Convenção)
local fÍSico: SalÃo dE EVENToS do coNdoMÍNio
local VirTUal: aPlicaTiVo SUPErlÓGica (já acessível a todos os condôminos)
PaUTa:
1- aPrESENTaÇÃo da SiTUaÇÃo dE aBaSTEciMENTo dE áGUa do coN-
doMiNio cidadE JardiM ii, do aNdaMENTo do ProcESSo JUdicial E 
do ESTUdo TÉcNico da caiXa dáGUa;
2- aPrESENTaÇÃo doS ProJEToS dE rEforMa E dE coNSTrUÇÃo dE 
rESErVaTÓrio dE áGUa coM caPacidadE Para 500 Mil liTroS.
3- aPrESENTaÇÃo do rESUlTado da liciTaÇÃo coNforME EdiTal 

001/2022 EM  rESPoSTa À aSSEMBlEia dE 09/12/2019 QUE ProPÔS 
NoVaS PoSSiBilidadES dE SolUÇÃo E aTUaliZaÇÃo dE ValorES doS 
cUSToS da oBra;
4- VoTaÇÃo daS ProPoSTaS dE SolUÇÃo Para o ProBlEMa dE rESEr-
VaTÓrio dE áGUa:
a) demolição com aproveitamento parcial de estruturas e construção de novo 
reservatório com capacidade para 500m³, com definição do valor da taxa extra.
b) demolição total e construção de um novo reservatório nos mesmos mol-
des do atual e com capacidade para 500m³, com definição de taxa extra
5- VoTaÇÃo E aProVaÇÃo da coNSTrUÇÃo dE UMa NoVa ciSTErNa 
coM ValorES a SErEM VoTadoS E aProVadoS Na aPrESENTaÇÃo do 
ProJETo E orÇaMENTo 2023.
observações:
a)  TodoS oS coNdÔMiNoS dEVEM TEr SEU E-Mail cadaSTrado Para Par-
TiciPar dE forMa VirTUal, caSo NÃo PoSSaM ParTiciPar PrESENcial.
b)  SErá ENcaMiNHado UM E-Mail Para TodoS oS coNdÔMiNoS cadaS-
TradoS ESclarEcENdo oS PaSSoS Para acESSo À aSSEMBlEia VirTUal.
aNTÔNio BENTES dE fiGUEirEdo NETo
SÍNdico

Protocolo: 816293
aGroPecUÁria saNta rosa s/a. cNPJ Nº 04.851.291/0001-82. 
Nire nº 15300013747 - aGoe eM 09.06.2022. local E Hora: Sede 
social fazenda coração de Jesus, localizada à Margem Esquerda do rio 
Jurupucu e a margem direita do rio cururú, na ilha do Marajó, no Muni-
cípio de chaves, Estado do Pará, às 08:00 horas. PrESENÇa: Totalidade 
dos acionistas. MESa: Presidente-roBErTo SoUZa liMa da SilVa e Se-
cretária-KHEYlla riBEiro fiGUEirÓ HolaNda. dEliBEraÇÕES: 1) EM 
aGo: a) aprovação o relatório da administração, o Balanço Patrimonial e 
demais demonstrações financeiras referente ao exercício social encerrado 
em 31.12.2021. as demonstrações contábeis aprovadas atendem a todas 
as exigências do artigo 294 da lei 6404/76, que isenta da publicação os 
documentos previstos no art. 133 da lei 6.404/76, pois a companhia tem 
menos de vinte acionistas e Patrimônio líquido inferior a r$ 1.000.000,00, 
assim como, o inciso ii, do artigo 21 da lei 8167/91, que dispensa da 
realização de auditoria independente, empresas beneficiárias de incentivos 
fiscais, previstos nesta lei, que tenham patrimônio líquido igual ou inferior 
a r$ 10.000.000,00. ENcErraMENTo: a reunião foi encerrada com la-
vratura da presente ata, que foi aprovada por unanimidade. chaves (Pa), 
08.06.2022. roBErTo SoUZa liMa da SilVa-Presidente, KHEYlla riBEi-
ro fiGUEirÓ HolaNda -Secretária, fErNaNdo SoUZa liMa da SilVa-
diretor Executivo; MUrilo PoMBo TocaNTiNS, aMaZÔNia coNSTrUÇÃo 
E COMÉRCIO LTDA - Acionistas. Esta ata é cópia fiel da lavrada no livro pró-
prio, que foi registrada na JUcEPa, sob o nº 20000781187, em 15/06/2022, 
conforme protocolo 224694340 e chancela nº 48081603592207.

Protocolo: 816294
cÂMara MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
aViso de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP 03/2022
o Presidente da câmara Municipal de igarapé-Miri, no uso de suas atribui-
ções, homologa o resultado do julgamento e adjudica a licitação: Pregão 
Eletrônico SrP nº 03/2022. objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE HiGiENE E liMPEZa. Empresa Vencedora: G 
S SarMENTo o diSTriBUidora E coMErcio dE EQUiPaMENToS E SU-
PriMENToS dE iNforMaTica EirEli, cNPJ: 42.254.594/0001-07- Total 
do Vencedor: r$ 236.164,00. data da Homologação: 15/06/2022.
João do carmo Barbosa rodrigues
Presidente da câmara
eXtrato de ata de reGistro de PreÇo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 03/2022
ata de registro de Preço nº 03/2022. Pregão Eletrônico SrP nº 03/2022. 
assinatura: 15/06/2022. Vigência 12 (doze) meses. Vencedor: G S Sar-
MENTo o diSTriBUidora E coMErcio dE EQUiPaMENToS E SUPriMEN-
ToS dE iNforMaTica EirEli, cNPJ: 42.254.594/0001-07. itens: 01 à 53, 
Valor Global r$ 236.164,00.
João do carmo Barbosa rodrigues
Presidente da câmara Municipal
eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº 05/2022. origem: Pregão Eletrônico SrP nº 03/2022. 
contratante: câmara Municipal de igarapé-Miri. contratada: G S SarMEN-
To o diSTriBUidora E coMErcio dE EQUiPaMENToS E SUPriMENToS 
dE iNforMaTica EirEli, cNPJ: 42.254.594/0001-07. Valor Global: r$ 
236.164,00. Vigência: 15/06/2022 à 31/12/2022.
cÂMara MUNiciPal dE iGaraPÉ-Miri
aViso de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP 04/2022
o Presidente da câmara Municipal de igarapé-Miri, no uso de suas atribuições, 
homologa o resultado do julgamento e adjudica a licitação: Modalidade: Pre-
gão Eletrônico SrP nº 04/2022. objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para EVENTUal 
aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE EXPEdiENTE E iNforMaTica. Empresa Vencedo-
ra: JUciclEidiSoN aNTUNES MElo 72723890287, cNPJ: 26.674.793/0001-18 
- Total do Vencedor: r$ 113.957,66. data da Homologação: 15/06/2022.
João do carmo Barbosa rodrigues
Presidente da câmara
cÂMara MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
eXtrato de ata de reGistro de PreÇo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 04/2022
ata de registro de Preço nº 04/2022. Pregão Eletrônico SrP nº 04/2022. 
assinatura: 15/06/2022. Vigência 12 (doze) meses. Vencedor; JUciclEi-
diSoN aNTUNES MElo 72723890287, cNPJ: 26.674.793/0001-18. itens: 
01 à 66. Valor Global r$ 113.957,66.
João do carmo Barbosa rodrigues
Presidente da câmara
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cÂMara MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº 06/2022. origem: Pregão Eletrônico SrP nº 04/2022. 
contratante: câmara Municipal de igarapé-Miri. contratada: JUciclEi-
diSoN aNTUNES MElo 72723890287, cNPJ: 26.674.793/0001-18. Valor 
Global: r$ 113.957,66. Vigência: 15/06/2022 à 31/12/2022.
cÂMara MUNiciPaL de iGaraPÉ-Miri
aViso de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP 05/2022
o Presidente da câmara Municipal de igarapé-Miri, no uso de suas atribui-
ções, homologa o resultado do julgamento e adjudica a licitação: Pregão 
Eletrônico SrP nº 05/2022. objeto: rEGiSTro dE PrEÇo Para EVEN-
TUal aQUiSiÇÃo dE GENEroS aliMENTicioS. Empresa Vencedora: G S 
SarMENTo o diSTriBUidora E coMErcio dE EQUiPaMENToS E SUPri-
MENToS dE iNforMaTica EirEli, cNPJ: 42.254.594/0001-07- Total do 
Vencedor: r$ 108.057,00. data da Homologação: 15/06/2022.
João do carmo Barbosa rodrigues
Presidente da câmara
eXtrato de ata de reGistro de PreÇo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 05/2022
ata de registro de Preço nº 05/2022. Pregão Eletrônico SrP nº 05/2022. 
assinatura: 15/06/2022. Vigência 12 (doze) meses. Vencedor: G S Sar-
MENTo o diSTriBUidora E coMErcio dE EQUiPaMENToS E SUPriMEN-
ToS dE iNforMaTica EirEli, cNPJ: 42.254.594/0001-07. itens: 01 à 33, 
Valor Global r$ 108.057,00.
João do carmo Barbosa rodrigues
Presidente da câmara Municipal
eXtrato de coNtrato
coNtrato Nº 07/2022. origem: Pregão Eletrônico SrP nº 05/2022. 
contratante: câmara Municipal de igarapé-Miri. contratada: G S SarMEN-
To o diSTriBUidora E coMErcio dE EQUiPaMENToS E SUPriMENToS 
dE iNforMaTica EirEli, cNPJ: 42.254.594/0001-07. Valor Global: r$ 
108.057,00. Vigência: 15/06/2022 à 31/12/2022.

Protocolo: 816291
a pessoa jurídica F.M.a - Fabricação de Água envasada Ltda - Me, 
cNPJ: 15.240.953/0001-52, situada na rua abelardo Silva , nº s/n, 
bairro: Santa Maria, SoliciToU da SEMMaT Benevides, as renovações de 
suas licenças de operação, no dia 15/06/2022, através do processo nº 
L202200000149, para a atividade de explotação e envase de água purifi-
cada e fabricação de embalagens plásticas.

Protocolo: 816289
iedi - iNstitUto edUcacioNaL iMPerador, credenciado pelo o 
Processo de autorização Nº 275/2019 - cee/Pa - Ensino Médio na 
Modalidade Educação de Jovens e adultos a distância, código do iNEP Nº 
15163512. No uso de suas atribuições declara regularizada a vida escolar 
dos alunos concluintes do Ensino Médio, EJa do ano de 2022:
adrian comini alves oliveira Pires; adrian diego dos reis; adriana correia Silva; 
adriana cristina Venancio Morelato; adriana Gomes Barbalho de lima; adriana 
Micaelly de Souza candida; adriana Soares cassandro; adriana Vieira Eugenio 
Borba; adriano Barbosa da Silva; adriano Novaes dos Santos; ailton amaral Pe-
reira; ailton domingues Paixão; alberto Sermuksnis Junior; aldenicio Pereira 
Maia; alecs andre Gonçalves Neves; alefe Pereira da Silva; alessandra crepaldi 
Magalhaes; alex rael Pedroso Schwantes; alexandre Germano; alexandre Jack-
son Santos oliveira; aline cristina Soares; aline rodrigues; almandas da Silva 
rodrigues Moreira; almiro lisboa; ana assuncao de Paula; ana carla da Silva 
Santos; ana caroline Santos Zuliani; ana clara Entringer lahass; ana clara feli-
ciano de Moraes; ana cristina Pereira de Jesus; ana Julia da Silva; ana Julia lino 
Soares de oliveira; ana Julia Torquato de lima Braga; ana lucia caires de olivei-
ra; ana Paula ferreira Maciel; ana Paula rossati; ana rafaela Nunes Schroeder 
Pereira; ana Sereni Gonçalves Barbosa; ana Vitoria franca Serra Monteiro; an-
derson Brandao do carmo; anderson Brandão do carmo; anderson leal da Silva; 
andre francisco dos Santos; andre luiz Brasileiro; andre Marinho da Silva feito-
za; anelizy Santos Porto Nascimento; antonia odicelea Barbosa da Silva; antonia 
Valerio da Silva Mamede; antonio carlos Mendes; antonio carlos Silveira fontes; 
antonio de Padua lopes dos Santos; aparecida Paula Pereira; Barbara Silva ro-
cha; Beatriz dos Santos; Betania dos Santos lavrador ; Bruna cristina rodrigues; 
Bruno Queiroz cavalcanti; camila aparecida Gomes; camille de Souza Nasci-
mento dos reis; carla rogeria Viana de Sales Espiridao; carlos alberto Silva; 
carlos Eduardo Vieira aragão; carlos Henrique Martins; carlos Humberto Barbo-
sa; carlos Magno furtado correa; carlos Wilkens cauper de Brito; carolina apa-
recida de Souza Kaukian; carolina costa de faria Neves; carolina renata amaro 
candido da Silva; cassia de oliveira; catiane Soraia Vieira da Silva Sena; celso 
da Silva Joao; chrystian lins Guedes; clarissa Gonçalves Martins almeida; clau-
dia regina da Silva Pedrozo; claudia Shimoyama; claudionil candido Braga; 
clayza freitas felizardo; cleiciane romao Peixoto; cleone Soares de almeida; 
cleyton oliveira de almeida; clovis roberto Hinselmann; cristiane rosaria dos 
Santos da Silva; cristiano cardoso da Silva Junior; cristiano Trindade da Silva; 
dalilha Soares Maria Siqueira; daniel dos Santos de oliviera; daniel Marques da 
Hora; daniel rodrigues Honorio; daniela candida de Jesus Borges; daniela Nu-
ness da Silva; danielle lamenha lins de lima; danielle Tonini Silva; danuza 
Gabriela de lima; darlon ronei otto; davi ribas; dayane Kristine dantas lemes 
ferreira; dayane Silva da costa; dayse oliveira de almeida; debora Vitoria dias 
andre raasch; deiselena de Souza ; democretes Guedes de Moraes; denis da 

Paixao Quaresma; dhaiany ribeiro Nola; diames filgueira Marian; dieferson Sil-
va Soares; diego da Vitoria Silva; digelma Gomes de oliveira; Edenia ferreira do 
Nascimento ferraz; Eder lucio ribeiro antunes; Ediana Maria da Silva; Edison 
Santos Vieira; Edivaldo costa do Nascimento; Edivaldo Vieira de andrade; Edivan 
de Jesus do Nascimento; Eduardo cesar Gonçalves leandro; Eduardo de lima 
almeida; Eduardo oliveira ferrugine; Eduardo Vieira rodrigues; Edvaldo cursino; 
Eilirio Pegorini; Eliana aparecida Bernardes; Eliane leite da Silva; Eliezer Moreira 
Sousa; Elisabete cunha laranjeira; Elisangela aparecida Marques Novais; Elisan-
gela cristina Veronesi; Eliton Teixeira Moreira; Elizabeth dos Santos Silva; Elizan-
gela dias da Silva Trabach; Elizeu Bermudes Queiroz; Emanuel Nascimento ca-
bral; Emanuel otoni de oliveira; Emanuela Esteves Palheta; Erick lippy dias; 
Erika larissa Moura de oliveira; Eronalda Severino de almeida; Estela Stefany 
ferreira; Everton Zuchi dos Santos; Ezequiel fonseca dos Santos; fabio dantas 
de oliveira; fabio dos Santos de Souza; fabio oliveira de Brito; fabio Silva ana-
cleto; fabricia aparecida de carvalho ferreira; fabricio Sacramento Barbosa; 
fadila costa; felipe leal Sousa; fernanda de Melo Souza; francilda Nascimento 
da Silva; francinilson Sousa de Noronha; francisca ludmila Gonçalves de Sousa; 
francisco Gomes de oliveira; Gabriel cyrillo Santos; Gabriel dourado da Silva; 
Gabriel Soares de oliveira; Gabriela cristiane roberto; Geny rodrigues Pereira; 
Gilcilene Maria de Jesus rezende; Giselly apolinario Silva; Gleiciane Maria Vieira; 
Graziele cardoso Sampaio; Graziele de oliveira Silva; Greici Kelle Barbosa da 
Silva; Grilce fernanda inacio Marques; Guilherme aparecido dos Santos de oli-
veira; Guilherme Henrique de oliveira Silva; Gustavo alves de oliveira; Gustavo 
campos lage; Gustavo Silva alves; Gutemberg Silva de Barros; Henrique Silvei-
ra lanau; Hercules lemos ruas; Higor alves Martinez de carvalho; Hugo Gabriel 
Monteiro alves Borges; Humberto Martins dos Santos Junior; igor da Silva Gade-
lha Belo; ildete Batista dos Santos; ingrisson rosa Marcelino; isabella Vitoria 
Teixeira da costa; isael de Jesus oliveira; islander carvalho de oliveira; israela 
Siqueira cruz; ivone Meireles Soares; ivonildo de Jesus cardoso; izaque Sander 
lopes; izidorio rovea ribeiro; Jacira aparecida de oliveira; Jeferson de araujo 
Rossini; Jeferson Lucas Costa de Oliveira; Jefferson Gomes Gaia; Jefferson Lus-
tosa de almeida; Jessica Gaia de Jesus; Jessica lidio da Silva; Jessica luiz; Joao 
antonio de Paula Shimoda; Joao da Silva Queiroz de Souza; Joao lucas de Zop-
pa; Joao Manoel loyola claudino; Joao Vitor almeida Barros; Joceli Terezinha dos 
Santos oliveira; Jocilene da conceição Silva leite; Joel Bryan de Morais de Matos; 
Jonas Santos Silva; Jonathan da Silva; Jose de Medeiros coelho; Jose Eustaquio 
rodrigues; Jose Henrique da rocha; Jose Maria cortes de castro; Jose olinto 
ferreira de oliveira Brito; Jose Pereira abreu filho; Jose Vanderlei da cruz; Jose-
fer Grigorio da Silva; Josiane Neres da Silva; Josiel Marcos de carvalho; Josiel 
Tavares cunha; Josilane costa Gabriel; Joyce ferreira dos Santos; Juan Patrick 
Batista dos Santos; Jucineide conceiçao Nascimento; Juliana cristina da Silva; 
Juliana fernandes do Nascimento; Juliana Juraci dos Santos righi; Juliane Mar-
tins oliveira; Juliano Belchior Gonçalves de almeida; Juliano Marques Moure; 
Juliano Tavares dos Santos; Junior felipe Moreira Martins; Kaio Henrique Noguei-
ra de lima; Kaique de Sousa lima; Karina aparecida dos Santos ribeiro; Karlus 
Eduardo Bernardes lopes; Keila Vasconcelos dos Santos; lamine Sagna; larissa 
Kapamadjian apolinario de araujo; larissa Karla ferreira Bezerra; laudina costa 
de Morais; leandro de Souza Vicente; leandro Gonçalves da Silva; leia Justino 
Barbosa; leila fernanda Narciso rodrigues; leiliana Vieira de Jesus; lenise Maria 
de arruda; levi Soares Bezerra; lindomar Pereira de Matos; liriel Schneider de 
carvalho Sposito; luan da Silva Souza; luan de Souza Bortolon; luana flavia 
dos Santos correa; luana Martins Pereira; luana Pereira Souza; luanderson Jose 
de lemos; luanna carrança Hohmann ribeiro; lucas ramos Pires; luciana de 
oliveira carvalho; luciane aparecida rocha; luciano antonio de aguiar; lucima-
ria Silva lima; lucineia Gimenez ovani araujo; luis antonio Stocco; luis fernan-
do Silveira Martins; luiz angelo orlando Garcia; luiz Eduardo de Sousa abreu; 
luiz felipe dos Santos lima; luiz ricardo Passos; Manoel Pereira Paixao; Marcela 
luiz coelho de oliveira; Marcelo de Souza Mariano Teixeira; Marcelo Gomes frei-
tas; Marcelo reis Teixeira da costa; Marcia ferraz de oliveira; Marcia rejane 
Konrath; Marcia rodrigues da costa; Marcilene fernandes da rocha; Marcio re-
nato de Vasconcelos; Marcio rodrigues Pontara; Marco antonio Pereira; Marco 
aurelio Bonassa; Marcos Gabriel costa dos Santos; Maria ana albuquerque fon-
seca; Maria aparecida Borges de Sousa; Maria aparecida da Silva; Maria apare-
cida luiz dos Santos; Maria Bernadete Marques; Maria clara Bernardo Gonzaga 
de araujo; Maria da Gloria alves de Souza; Maria de fatima Piana Guss; Maria 
Eduarda Miranda do couto; Maria Geovana lopes ribeiro; Maria Gisele Gomes; 
Maria lucia Ventura; Maria Marcia Sabino de oliveira lopes; Maria Vanuza Mon-
teiro; Mariana Sousa de lima; Marina colaço lima; Marise de Souza oliveira; 
Markus leandro caje costa; Marlon Goulart da rosa; Marystella crystina de 
castro; Massimiliano Galise; Matheus Bispo Silva; Matheus lanes da Silva; Ma-
theus Proche ribeiro; Meireane cristine fernandes; Miriam de freitas Gonçalves 
de Souza; Monalisa andrade da Silva; Monica cristiane Zaramella; Morgana Mio-
sotis Barros de farias; Mycaelle Guilherme da Silva; Nadia Gabriela de carvalho; 
Nadja Vitoria Soares cassandro; Natalia caroline Silva lucke; Nathalia Prata dos 
Santos; Niloarb de Souza Guedes; osmar alves da Silva Junior; Pablo Henrique 
Teixeira; Pablo ricardo da fonseca fernandes; Pamella de freitas Garcia ramos; 
Patrick alves da Silva Pagoraro; Patrick Eduardo das Neves; Patrick lemos Sabi-
no; Patrycia Thereza Joth oliveira; Paula Maiara Pereira; Paulo rogerio da Silva 
cunha; Paulo Sergio da Silva filho; Paulo Vitor alfredo Pereira; Pedro augusto 
Marques Santana da Silva; Pedro Henrique amorim ribeiro; Pedro Henrique da 
costa de Sousa; Polyana dos Santos alves; Priscila cristina Paiva ayala; Queidson 
Messias de oliveira; rafael Barbosa de Paula; rafael francisco de assis lima; 
rafael lucas azevedo Solkoski; rafael Terra castilho dos anjos; rafaella fialho 
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correia; raquel chaves de oliveira; raquel de Souza Borges Jeveaux; raquel 
Marques de lima Silva; raquel Vieira Santos; raudson faustino ferreira; ravan-
der lino rocha; renato alves Torres de andrade; renato augusto da Silva; re-
nato rosa Melo; ricardo Martins canabrava; richard Jordane de oliveira Noguei-
ra Junior; riquelme fernandes Silva; rivaldo Moura leal; robson arruda da Sil-
va; rodrigo Taumaturgo de oliveira lima; rogelio okada da costa; rogerio Ba-
tista rocha; rogerio carlos da Silva; ronald Juan costa de Sousa; ronaldo apa-
recido dos Santos; ronaldo Pinto Henrique Neto; ronney lopes; rosane alves da 
fonseca; rosangela Paula Pereira faria; rose Sampaio da rosa; rosely Paes de 
almeida; rubens Messias de oliveira; rute Maria Germano Santos; Sabrina Mara 
figueredo de faria; Samantha de carvalho; Sarah araujo dos Santos; Sarian li-
ticia Sinkevicz; Selmo Alves de Souza; Serafim Vieira dos Santos de Almeida; 
Sergio david Viana lourenço; Setembrino da costa; Silvia Helena de oliveira; 
Solange fernandes da Silva; Stephanie de Jesus Souza; Sueli araujo Vasconce-
los; Taila Patricia caetano da Silva; Taiwana Maylla lopes de aguiar; Talita ferrei-
ra alves; Tamara costa Soares; Thallys leandro Estevam rodrigues; Thiago an-
selmo; Thiago Zanardi dos Santos; Umberto antonio Espindula; Vagner Eduardo 
Moreira da Silva; Valmir Honorato de Souza; Valter Pereira; Vania Santos de Melo 
altinanahtar; Venicius de Souza do Nascimento; Veralucia Trindade Santos; Vi-
cente Totaro; Victoria camargo de Moraes; Vinicius Silva Bartholomeu; Vitor dos 
Santos Evangelista; Vitoria Vessani Gonçalves; Viviane de castro couto; Wagner 
dalles Junior; Wagner dos Santos filho; Wanderson dos Santos Bernardino; Wa-
shington ribeiro ramos; Wender de Jesus Barreto; Yago Henrique almeida de 
oliveira; Yasmim Hosth Silva; Yuri Egidio de Souza; Ziliomar luiz da Silva; Zulmi-
ra aparecida francisco.

Protocolo: 816287
Juarez alves da silva - cPF 048.133.912-49, publica q/requereu da SEMMaM
-iTaiTUBa - renovação licença ambiental de operação - lo Nº 180/2021, proc. 
673/2022, p/ atividade de lavra Garimpeira de Minério de ouro, em itaituba-Pa.

Protocolo: 816284
Juarez alves da silva - cPF 048.133.912-49, publica q/requereu da SEMMaM
-iTaiTUBa - renovação licença ambiental de operação - lo Nº 409/2021, proc. 
680/2022, p/ atividade de lavra Garimpeira de Minério de ouro, em itaituba-Pa.

Protocolo: 816285
Juarez alves da silva - cPF 048.133.912-49, publica q/requereu da 
SEMMaM-iTaiTUBa - renovação licença ambiental de operação - lo Nº 
181/2021, proc. 672/2022, p/ atividade de lavra Garimpeira de Minério 
de ouro, em itaituba-Pa.

Protocolo: 816282
traNsJoÃo traNsPortes rodoViÁrio Ltda
cNPJ: 45.489.701/0001-74
Torna público que requereu à Secretaria de Estado e Meio ambiente -SE-
MaS, a licença de operação - lo, que tramita sob número de processo 
2022/12213, para atividade de transporte rodoviário de produtos perigo-
sos, no município de anapu/Pa.

Protocolo: 816279
Publica-se o requerimento da Las (LiceNÇa aMBieNtaL siMPLiFicada) 
de iNstaLaÇÃo e oPeraÇÃo) junto a SEMMa /iTaiTUBa (Secretária Municipal 
de Meio ambiente de itaituba - Pa) do empreendimento cooPeratiVa de MiNe-
raÇÃo VaLe dos GariMPeiros - cooPerMi - cNPJ: 46.365.982/0001-16 
- localizado no Endereço rodovia Transgarimpeira Km 124, Gleba Surubim, fazenda 
Miranda - distrito de Moraes almeida - itaituba/Pa - cEP: 68.180 - 610.

Protocolo: 816280
a L iNdÚstria coMÉrcio e eXPortaÇÃo Ltda  cNPJ nº 
46.345.290/0001-06 ,vem tornar público que recebeu junto a Prefeitura Mu-
nicipal de Santa Barbara do Pará-Pa - Secretaria Municipal de Meio ambiente,  
sua licença de operação lo nº 0008/2022 , requerimento protocolado sob o nº 
51/2022 - SEMMa , na Tipologia de  desdobro de madeira em tora para  madeira 
serrada,  empresa situada na estrada caiçaua km 05 s/nº, comunidade Paraiso 
do Tamatateua, industrial, município de Santa Bárbara do Pará- Pa. 

Protocolo: 816277
cÂMara MUNiciPaL de oriXiMiNÁ
eXtrato de terMo aditiVo
1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 002/2022-cMo
Processo: tomada de Preços nº 001/2022
objeto: o presente Termo aditivo objetiva a alteração contratual no valor 
de r$ 78.891,44 (setenta e oito mil, oitocentos e noventa e um reais e 
quarenta e quatro centavos), nos termos do art. 65, inciso ii, alínea ‘d’, da 
lei federal nº 8.666/93.
Unidade orçamentária: Exercício 2022 atividade 0101.010310003.2.001 
Manutenção das Atividades da Câmara Municipal, Classificação econômica 
3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.01
Vigência: entra em vigor a partir do dia 17/05/2022 com vigência até o dia 31/12/2022.
data da assinatura: 17/05/2022
oriximiná/Pa, 17 de maio de 2022 - Marcelo augusto andrade Sarubbi - 
Presidente da câmara Municipal de oriximiná

Protocolo: 816275
ricardo Madeiras Ltda - ricardo Madeiras, cNPJ n° 
34.355.094/0001-33, torna público que recebeu da SEMaS/Santarém a 
licença de operação - lo nº 13507/2022, válida até 01/06/2024, para ati-
vidade de desdobro de madeira em tora para produção de madeira serrada 
e seu beneficiamento/secagem em Santarém-PA.

Protocolo: 816271
MaLiBU eNtreteriMeNtos Ltda, inscrito no cNPJ nº 
45.752.782/0001-53, localizado na rua otávio onetta, s/n, Bairro otávio 
onetta, Novo Progresso/Pa, torna-se público que requereu à SEMMa/NP a l.P 
- licença Prévia, l.i - licença de instalação e licença de operação - l.o com 
processo de protocolo N° 655/2022, para casa de festas e Eventos.

Protocolo: 816273
receBiMeNto de LiceNÇa de oPeraÇÃo
PoLiMX coNcreto Ltda torna público que recebeu da SEMMa, a li-
cença de operação para a atividade de produção de concreto e argamassa, 
válida até 28/11/2025, instalada na av. curuá-Una, 6360, Pa 370 concre-
tap, Bairro Jutai, cEP 68.045-000, município de Santarém, Estado do Pará.

Protocolo: 816261

a siderúrgica Norte Brasil sa - siNoBras (em recuperação judi-
cial), cNPJ 07.933.914/0001-54, localizada a rod. Pa 150, Km 425 
distrito industrial, Município de Marabá/Pa, torna público que requereu da 
Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMaS/Pa a 
renovação da lo nº. 11137/2018, processo nº. 2017/6632, para atividade 
de Posto de abastecimento de combustível.

Protocolo: 816259
MiNeraÇÃo do Gordo Ltda ,cNPJ 17.342.232/0001-20, torna pu-
blico que através do processo n°061/2022 requereu a Secretaria Municipal 
de Meio ambiente - SEMMa/Tracuateua a lo para atividade de extração e 
britamento de pedras e outros, localizada Trav. Braço Grande ,S/N , vila 
fatima , Tracuateua/Pa cEP 68.647.00.

Protocolo: 816257
ÓBidos coMÉrcio de PetrÓLeo Ltda, torna público que rece-
beu da secretaria de estado de Meio ambiente e sustentabilidade 
- seMas/Pa, a licença de operação nº 13546/2022, com validade até 
22/06/2023 para atividade de Posto flutuante, com revenda de GlP e lu-
brificantes, localizada na Margem Esquerda do Rio Amazonas, SN, Bairro: 
centro Zona fluvial - Município: Óbidos/Pa.

Protocolo: 816254
ÓBidos coMÉrcio de PetrÓLeo Ltda, torna público que recebeu 
da secretaria Municipal de Meio ambiente - seMMa, a licença de 
operação nº 036, com validade até 06/06/2023 para atividade de comér-
cio Varejista de Gás liquefeito de Petróleo (GlP), localizada na rua Tira-
dentes, 528 - fátima - cEP: 68250000 - Óbidos/Pa.

Protocolo: 816255
itaitUBa coMercio de Gas Ltda, localizado na av. amazonas, 
222, Jardim américa em Novo Progresso/Pa, registrada sob o 
cNPJ 08.367.558/0002-00, torna público que requereu junto a Secre-
taria de Municipal de Meio ambiente SEMMa/NP a renovação da licença 
de operação através do Processo n° 1026/2022 no dia 09/06/2022, para 
atividade de comércio Varejista de Gás liquefeito de Petróleo.

Protocolo: 816252
traNsPortes BertoLiNi Ltda, torna público que requereu 
junto a seMas/Pa, a renovação da Licença de operação - Lo nº 
11507/2018, sob o processo nº 2022/0000017739, para atividade de 
instalação portuária dentro ou fora do porto organizado e terminal de uso 
privado para cargas em geral, incluindo perigosas, em Santarém/Pa.

Protocolo: 816250
toP - taPaJos oPerador PortUario Ltda, torna público que 
recebeu da seMas/Pa, a Licença de operação - Lo nº 13497/2022, 
válida até 24/05/2026, para atividade de instalação portuária dentro ou 
fora do porto organizado e terminal de uso privado somente para cargas 
não perigosas, em itaituba/Pa.

Protocolo: 816248
a s oLiVeira iNdUstria, coMercio de PeÇas e serViÇos Ltda, 
torna público que recebeu da seMMa/stM, a Licença de operação 
- Lo nº 2022/0000111, válida até 25/05/2026, para atividade de fa-
bricação de motores e turbinas, peças e acessórios, exceto para aviões e 
veículos rodoviários/motores de popa, em Santarém/Pa.

Protocolo: 816246
a empresa Posto JoÃo Neto eireLi com cNPJ: 27.838.829/0001-
14, torna público que recebeu da SEcrETaria dE ESTado dE MEio aM-
BiENTE E SUSTENTaBlidadE - SEMaS - Pa, a licença de operação - lo nº. 
13468/2022, com validade 13/04/2025, para exercer a atividade de EMPrESa 
TraNSPorTadora dE SUBSTÂNciS E ProdUToS PEriGoSoS, Situada na 
rod Pa 150, 132, N° 51, Bairro industrial, Município de Tailândia/Pa.

Protocolo: 816243
Jade - eNGeNHaria iNdUstria e coMercio de estrUtUras 
MetaLicas Ltda, torna público que requereu junto a seMMa/stM, 
a renovação da licença de operação - lo nº 081/2018, sob o processo nº 
2022.lo.0000508, para atividade de fabricação de estruturas metálicas, 
em Santarém/Pa.

Protocolo: 816244

editaL de coNVocaÇÃo e diVULGaÇÃo. convocamos os todos os 
enfermeiros funcionários e ex-funcionários do iNstitUto Para 
a ProMocao de assisteNcia sociaL e do deseNVoLViMeN-
to estrateGico sUsteNtaVeL das cidades do BrasiL - ioM 
para participarem da assembleia Geral Extraordinária que ocorrerá no dia 
21/06/2022(terça-feira) às 19h30min, em primeira convocação e às 20h, 
em segunda e última convocação, em sessão permanente até o dia 28 do 
mês corrente, com qualquer número dos presentes, a ser realizada de for-
ma virtual por meio da plataforma Google Meets ou Microsoft Teams, em 
link a ser divulgado no primeiro dia da assembleia (21/06), para a seguinte 
ordem do dia: 1. Definição das medidas a serem adotadas para a execução 
dos valores dos beneficiários na Ação de Cumprimento referente à redu-
ção ilegal do salário dos enfermeiros. 2. autorização para que a entidade 
sindical promova a execução coletiva e/ou individual dos valores devidos 
aos beneficiários. 3. Aprovação de honorários advocatícios contratuais e 
desconto em percentual a ser definido e calculado sobre os valores devidos 
para cada beneficiário. Belém, 13 de junho de 2022. Marilea Moraes Silva 
– Presidente em exercício – coren 36009

Protocolo: 816353
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