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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

d e c r e t o Nº 2529, de 29 de JULHo 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$ 71.000,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos da 
constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso V da lei nº 9.496, 
de 11 de janeiro de 2022
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 71.000,00 (Setenta e Um Mil reais), 
para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

672011648214898186 - coHaB 0101 339014 50.000,00
961011112212978339 - NGPMcrEdcid-adM 0101 339036 21.000,00

ToTal 71.000,00

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

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

081012781314998796 - SEEl 0101 335041 21.000,00

672011612212978339 - coHaB 0101 339036 50.000,00

ToTal 71.000,00

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 29 de julho de 2022.
HEldEr BarBalHo
Governador do Estado
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 834812

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

diÁria
.

Portaria Nº 1.231/2022-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° 2022/951074, de 28 de julho 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 SaNTarÉM/Pa, no período de 30 a 31/07/2022.

colaborador objetivo
faUSo MENdES dE PaUla, cPf 638.321.942-15, matrícula 
funcional nº 54189550/4, assessor de cerimonial, lotado na 

diretoria do cerimonial.

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

 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 1.½ (uma e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 01 dE aGoSTo dE 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1.232/2022-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° 2022/951090, de 28 de julho 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 afUá/Pa, no período de 29 a 31/07/2022.

servidor objetivo

lEo VarGaS dorNEllES, cPf 301.194.482-20, matrícula fun-
cional n° 5958820/1, ocupante do cargo assessor do cerimonial, 

lotado na diretoria do cerimonial

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

 

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 01 de agosto de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1.234/2022-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° 2022/946159, de 27 de julho de 2022;
rESolVE:
i - autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para os municí-
pios de doM EliZEU, aBEl fiGUEirEdo e rodoN do Pará/Pa, no período 
de 27 a 30/07/2022.

servidor objetivo

Maria do Socorro SaNTa roSa dE oliVEira, matrícula fun-
cional nº 54181024/ 2, cPf 258.783.282-91, cargo Secretário de 

Gabinete, lotada na Secretaria Extraordinária de Produção.

Participar da agenda da Secretaria Extraordinária de 
Produção, nos referidos municípios.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 1 de agosto de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 834691

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

.

.

errata
.

errata de eXtrato de Portaria Nº 810/2022 – 
di/cMG, de 21 de JULHo de 2022

NÚMero da PUBLicaÇÃo:831554
PUBLicado No doe Nº 35.054 de 22/07/2022
oNde se LÊ:
“a serviço do governo do Estado”
Leia-se:
“Em complementação à PorTaria Nº 777/2022 – di/cMG, a serviço do 
governo do Estado”
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado, 01 dE aGoSTo dE 2022.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior – cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado

Protocolo: 834733

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do 1º terMo aditiVo ao coNtrato adM. 013/2021 - cMG Pa.
contratante: caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado do Pará;
cNPJ: 07.313.542/0001-63;
contratada: riBal locadora dE VEÍcUloS lTda EPP;
cNPJ: 07.605.506/0001-73;
objeto: acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no valor global do 
contrato nº 013/2021 - cMG;
Valor: fica acrescido a quantia de r$ 65.529,34 (sessenta e cinco mil, 
quinhentos e vinte e nove reais e trinta e quatro centavos), no valor global 
do referido contrato.
dotação orçamentária:
atividade: 8315 – apoio logístico para atuação Governamental.
Natureza da despesa: 33.90.33.03 – Passagens e despesas com locomo-
ção / locação de Meios de Transporte.
funcional Programática: 04.122.1297.8315.
fonte do recurso: 0101006355 e/ou 0301006355 (recursos ordinários / 
locação de Veículos).
data da assinatura: 01/agosto/2022.
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM - rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado.

Protocolo: 834534
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diÁria
.

eXtrato de Portaria Nº 830/2022 – 
di/cMG, de 28 de JULHo de 2022

objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; destino: Juruti/Pa; Período: 27/07/2022 a 01/08/2022;Quantida-
de de diárias: 6,0 (alimentação), 5,0 (uma) de pousada; Servidores: 2º 
SGT PM r/r rG 17294 Joveniano Monteiro do rosário, Mf nº 51981860/1 
e Sd PM rG 41880 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 Júnior;

Protocolo: 834711
eXtrato de Portaria Nº 855/2022 – 

di/cMG, de 01 de aGosto de 2022
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; destino: Salinópolis/Pa; Período: 23 a 25/07/2022; Quantidade 
de diárias: 3,0 (alimentação); Servidor/Mf: Geliane Matias damasceno, 
5951050/2, Márcio alexandre Brito Pinto, 5950987/2; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data do retorno. ordenador: cEl 
QoPM osmar Vieira da costa Júnior;

Protocolo: 834805

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

Portaria
.

Portaria Nº 355/2022-PGe.G., 28 de Julho de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das Suas atribuições 
legais…
rESolVE:
aUToriZar o gozo de residual de férias dos servidores abaixo relacionados:

Nome id. Funcional Portaria de interrupção/concessão Período Gozo
Gláucia Magalhães fernandes 97571523/1 Nº 141/2022-PGE.G., de 30.03.2022 16.08 a 30.08.2022
ibraim José das Merces rocha 5747864/1 Nº 011/2022-PGE.G., de 19.01.2022 08.08 a 19.08.2022
leandro Nissim Meyr Tobelem 5944926/2 Nº 037/2022-PGE.G., de 22.01.2022 16.08 a 30.08.2022

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

Protocolo: 834321
Portaria Nº 373/2022-PGe.G., 28 de Julho de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais…
coNcEdEr férias regulamentares aos servidores deste Órgão, no período 
determinado conforme abaixo relacionados:

Nome id. Funcional Período aquisitivo Gozo
adda Swellen Monteiro alves 5891798/1 2021/2022 12.09 a 11.10.2022
agnaldo Souza dos Santos 6120814/1 2020/2021 08.09 a 07.10.2022

ana claudia Santana dos Santos abdulmassih 5763975/1 2021/2022 19.09 a 18.10.2022
anderson Michel Silva ribeiro 55589776/1 2021/2022 05.09 a 04.10.2022

Bruna Guimaraes campos 05938065/2 2021/2022 08.09 a 07.10.2022
Brunna Valescka de carvalho Silva 57175437/3 2020/2021 08.09 a 07.10.2022

Edna Marlene Miranda Tourao 251119/1 2021/2022 21.09 a 20.10.2022
Elisa anjos da Silva 54191471/1 2021/2022 01.09 a 30.09.2022

Eder lima dos Santos 5892315/2 2021/2022 01.09 a 30.09.2022
Edicleia diniz de Souza amorim 5007372/1 2020/2021 25.07 a 23.08.2022

Giselle Benarroch Barcessat freire 5747651/1 2021/2022 01.09 a 30.09.2022
Jesiel Pereira da rocha 5952554/2 2021/2022 08.09 a 07.10.2022

João Brito Barata 3154513/1 2021/2022 08.09 a 07.10.2022
João olegario Palácios 57223907/1 2020/2021 19.09 a 18.10.2022

Julyana abdoral de Queiroz Santos 5958903/ 1 2021/2022 05.09 a 04.10.2022
Kaldy Ney Pinto Barbosa 55589380/1 2021/2022 01.09 a 30.09.2022
Karen Serruya carduner 54188390/4 2021/2022 05.09 a 04.10.2022

Maria antonia Marinho Pereira 3156478/1 2021/2022 01.09 a 30.09.2022
Maria Tereza Pantoja rocha 54196747/1 2021/2022 05.09 a 04.10.2022

Paula Giullia de carvalho costa 5915824/2 2020/2021 12.09 a 11.10.2022
rosalia Travassos Batista 57215305/1 2021/2022 01.09 a 30.09.2022

roseli Pantoja cavalcante Serra 5892912/3 2021/2022 01.09 a 30.09.2022
Samira Hachem franco costa 57206455/1 2020/2021 12.09 a 11.10.2022

Sergio oliva reis 5807204/1 2020/2021 08.09 a 07.10.2022
Silvana Elza Peixoto rodrigues 5859298/1 2021/2022 08.09 a 07.10.2022

Tatilla Brito Pamplona 54196707/1 2021/2022 12.09 a 11.10.2022
Victor andre Teixeira lima 5859271/1 2019/2020 12.09 a 11.10.2022

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

Protocolo: 834323

Portaria Nº 360/2022-PGe.G., 28 de julho de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das Suas atribuições 
legais…
rESolVE:
aUToriZar o gozo de licença prêmio dos servidores abaixo relacionados:

Nome id. Funcional triênio Período

Hyrval amaro da Silva filho 3153614/1 2ª parc 1999/2002 01.08 a 30.08.2022

Samira Hachem franco costa 57206455/1 1ª parc 2016/2019 10.08 a 08.09.2022

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

Protocolo: 834328
Portaria Nº 375/2022-PGe.G. Belém, 28 de julho de 2022
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
rESolVE:
I- EXCLUIR, a contar de 20.07.2022, a Gratificação de Tempo Integral do 
servidor Paulo cícero Barros da rocha, identidade funcional nº 55589364/1.
II- CONCEDER, a contar de 20.07.2022, a Gratificação de Tempo Integral, 
que trata o art. 137 da lei nº 5.810, de 24.01.1994, no percentual de 
45% (quarenta e cinco por cento), ao servidor ivo de Mendonça coutinho, 
identidade funcional nº 3152731/1.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 834338
Portaria Nº 357/2022-PGe.G., 28 de julho de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
rESolVE:
coNcEdEr, 20 (vinte) dias de residual de férias à Procuradora do Estado, 
robina dias Pimentel Viana, identidade funcional nº 54188284/1, no pe-
ríodo de 22.08 a 10.09.2022, referente ao período aquisitivo 2018/2019, 
devendo responder pela coordenadoria da Procuradoria consultiva - PcoN, 
carla Nazaré Jorge Melém Souza, id. funcional nº 5707544/2.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 834379
Portaria Nº 356/2022-PGe.G., 28 de julho de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
rESolVE:
coNcEdEr, 15 (quinze) dias de residual de férias à Procuradora do Estado, 
Maria Tereza Pantoja rocha, identidade funcional nº 54196747/1, no perío-
do de 08.08 a 22.08.2022, referente ao período aquisitivo 2020/2021, de-
vendo responder pela coordenadoria da Procuradoria fundiária, ambiental, 
Minerária e imobiliária – PfaM, Janyce Maria de almeida Varella Neiva, id. 
funcional nº 80845161/3.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 834392

.

.

errata
.

a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atri-
buições legais...
rESolVE:
Publicar errata da Portaria Nº 374/2022-PGe.G., de 27.07.2022, 
publicada no doe nº 35062 de 29.07.2022.
onde se lê:
Procuradora-Geral adjunta do contencioso
Leia-se:
Procuradora-Geral, em exercício
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 834623

.

.

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria 207/2022-GaB/seac
Belém Pa, 01 de agosto 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 PaE nº 2022/898918
rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo conforme determinação, a Portaria n° 206/2022 
– GaB/SEac de 21/07/2022 e a sua publicação no doE N° 35.054 de 
22/07/2022 que coNcEdia ao servidor carloS VicTor SoUZa SilVa, 
Matrícula 5890870-5, 11,5 (onze e meia) diárias no período de 25/07/2022 
a 05/08/2022, com destino ao município de Parauapebas e canaã dos ca-
rajás, no Estado do Pará.
dÊ-SE ciENcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 01 de agosto de 2022
ricardo Brisolla Balestreri
Secretário de Estado - SEac

Protocolo: 834648
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AUDITORIA GERAL DO ESTADO

.

FÉrias
.

Portaria aGe Nº 089/2022-GaB, de 01 de agosto 2022.
o aUdiTor adJUNTo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria aGE Nº 226/2020-GaB, de 13/07/2020, e considerando os autos 
do Processo nº 2022/841709.
rESolVE:
coNcEdEr 15 (quinze) dias de férias regulamentares à servidora anna 
Victória costa Souza Sobral, matrícula nº 5930485/2, ocupante do cargo de 
assessor, lotada na auditoria Geral do Estado, no período de 12/09/2022 a 
26/09/2022, referente ao período aquisitivo de 01/09/2021 a 31/08/2022
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 834702
Portaria aGe Nº 090/2022-GaB, de 01 de agosto 2022.
o aUdiTor adJUNTo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria aGE Nº 226/2020-GaB, de 13/07/2020, e considerando os autos 
do Processo nº 2022/314516.
rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares ao servidor Marcelo 
dias Paredes, matrícula nº 5759765/2, ocupante do cargo de auditor de 
finanças e controle, lotado na auditoria Geral do Estado, no período de 
19/09/2022 a 03/10/2022 e 19/12/2022 a 02/01/2023, referente ao perí-
odo aquisitivo de 02/05/2021 a 01/05/2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 834708
Portaria aGe Nº 091/2022-GaB, de 01 de agosto 2022.
o aUdiTor adJUNTo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria aGE Nº 226/2020-GaB, de 13/07/2020, e considerando os autos 
do Processo nº 2022/352553.
rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares à Servidora leila 
Maria Nascimento costa, matrícula nº 3205177/2, ocupante do cargo de 
auditor de finanças e controle, lotada na auditoria Geral do Estado, no 
período de 08/09/2022 a 07/10/2022, referente ao período aquisitivo de 
13/04/2021 a 12/04/2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 834714
Portaria aGe Nº 093/2022-GaB, de 01 de agosto 2022.
o aUdiTor adJUNTo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria aGE Nº 226/2020-GaB, de 13/07/2020, e considerando os autos 
do Processo nº 2022/343794.
rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares à servidora Sylvia 
Maria Skelding Pinheiro, matrícula nº 633550/2, ocupante do cargo de 
assessor Superior i, lotada na auditoria Geral do Estado, no período de 
14/10/2022 a 12/11/2022, referente ao período aquisitivo de 14/01/2020 
a 13/01/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 834725
Portaria aGe Nº 092/2022-GaB, de 01 de agosto 2022.
o aUdiTor adJUNTo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria aGE Nº 226/2020-GaB, de 13/07/2020, e considerando os autos 
do Processo nº 2022/343794.
rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares ao servidor cristiano 
Bernardo da cruz lobo filho, matrícula nº 55588394/3, ocupante do car-
go de assistente administrativo, lotado na auditoria Geral do Estado, no 
período de 12/09/2022 a 11/10/2022, referente ao período aquisitivo de 
01/04/2020 a 31/03/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 834720

.

.

oUtras MatÉrias
.

Processo: 2022/705173
objeto: 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 06 
de junho do corrente, nas dependências da sala da Gerência de auditoria.
dEciSÃo
Tratam os presentes autos de Processo de Sindicância instaurado 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 06 de junho do corrente, 
nas dependências da sala da Gerência de auditoria.
o fato chegou ao conhecimento da administração por meio do comunicado 
do servidor, seq. 1.

através do despacho, seq. 2, determinei a manifestação da assessoria ju-
rídica àcerca do procedimento a ser realizado.
a assessoria jurídica recomendou na seq. 4, a instauração de sindicância, 
nos termos do art. 200 da lei nº 5.810/94 (rJU).
Pela Portaria aGE nº 070/2022 (doE nº 35.014, de 21/06/2022), seqs. 6 
e 8, foi constituída comissão para apuração do fato.
Posteriormente, a Portaria aGE nº 070/2022 foi tornada sem efeito e 
em seu lugar, publicada a Portaria aGE nº 075/2022 (doE nº 35.022, de 
27/06/2022), seqs. 13 e 15.
a comissão foi instalada em 05/07/2022, conforme ata, seq. 18.
foram ouvidos em depoimento o servidor denunciante e 01 (um) testemu-
nha, conforme termos nas seqs. 22/23 e 25.
Por meio do expediente na seq. 26 foram solicitadas as seguintes dili-
gências para a Graf: (a) disponibilização das imagens/gravações da(s) 
câmera(s) de segurança do período de 03 a 06 de junho, horário entre as 
17hs do dia 03 às 08hs do dia 06/06/2022; (b) informações sobre o(s) 
controle(s) de acesso de pessoas que não são servidores do órgão fora do 
horário de expediente normal; e (c) se houve autorização formal de acesso 
de prestadores de serviço no mesmo período do item a.
a GEraf prestou as informações solicitadas na seq. 27.
ata de encerramento na seq. 30.
Relatório de finalização dos trabalhos, seq. 31.
Na seq. 32 consta o encaminhamento dos autos para esta autoridade. Em 
seguida, seq. 33, determinei a manifestação da assessoria jurídica, tendo 
sido emitido o Parecer aGE nº 094/2022, seq. 34.
É o relatório.
dEcido:
de início, cabe destacar que o Parecer aGE nº 094/2022, considerou re-
gular todo o processo de apuração estando, portanto, apto para decisão.
Com efeito, trata-se de Processo de Sindicância instaurado 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 06 de junho do corrente, nas de-
pendências da sala da Gerência de auditoria.
após a instrução do processo, com oitiva do denunciante, de 01 (um) tes-
temunha e de manifestação da Graf, NTi e GEProJ, a comissão concluiu 
pelo arquivamento do processo, face a impossibilidade de apurar a respon-
sabilidade pelo ato infracional, tendo observado ante as diligências empreen-
didas que: (a) à época dos fatos não existia controle ou registro acerca da 
realização de serviços nas dependências do órgão; (b) as câmeras de segu-
rança só armazenam imagens por um período de 07 (sete) dias; e (c) houve 
prestação de serviço no período em que ocorreu o fato, de 03 a 06/06/2022.
 Verifico que a Comissão utilizou todos os meios possíveis para identificar 
o autor do fato, entretanto, a falta de registros do acesso de terceiro e de 
arquivo das gravações de imagens do circuito interno do período em que 
ocorreu o furto, fragilizaram a apuração, como citado no relatório final.
É fato que o servidor fabrício deixou sobre sua mesa de trabalho “... um 
fone de fio e cor preta ...”, de sua propriedade, no final de seu expediente 
de trabalho no dia 03/06 (sexta-feira), às 14:00 hs. Esse fato é compro-
vado pela testemunha Márcio dos Santos Abraão, que afirmou ter visto o 
referido fone de ouvido quando deixou seu local de trabalho no mesmo dia 
03/06, às 17:00hs. Portanto, é presumível admitir que o bem foi retirado 
entre as 17:00hs de sexta-feira, dia 03/06, às 09:00hs, do dia 06/06, se-
gunda-feira, quando o proprietário anunciou o sumiço.
 o servidor comunicou o fato a administração no dia seguinte, 07/06. Muito 
embora não conste dos autos, imediatamente à ciência foi feita verificação 
nos registros das câmeras de segurança, especialmente a que grava o cor-
redor de acesso à sala onde o servidor trabalha, e não foi constatada ne-
nhuma entrada naquela sala no período. Entretanto, não foi providenciada 
a gravação dessas imagens para posterior utilização em eventual processo 
de apuração. A verificação durante a apuração não foi possível, diante do 
tempo em que as imagens permanecem gravadas (7 dias).
É bem verdade que essa afirmação, que não consta dos autos, não elimina 
outra(s) possibilidade(s) de acesso àquela sala sem que tenha havido a 
captação da imagem. contudo, a falta de registro de entrada de terceiros 
ao prédio e de intercorrências (ex.: falta de energia durante a execução de 
serviços), fragilizou a apuração.
Por essas razões, entendo que a comissão se desincumbiu, a contento, 
das atribuições que lhe foram acometidas por meio da Portaria aGE nº 
075/2022, de modo que não me resta outra alternativa senão aquiescer à 
sua conclusão e determinar o arquivamento deste processo.
destarte, a par de lamentar o ocorrido, não posso deixar de constatar que 
falhas registradas pela comissão de sindicância no sistema de segurança 
da aGE contribuíram para impedir a elucidação do fato. Por essas razões 
e acatando as recomendações constantes no relatório final, determino:
1 – a NTi, que tendo conhecimento de algum fato ilícito ocorrido nas de-
pendências deste órgão ou no ambiente externo desde que relacionado a 
aGE, iMEdiaTaMENTE providencie a gravação das imagens captadas pe-
la(s) câmera(s) de circuito interno correspondente(s), a fim de que fiquem 
disponibilizadas para eventual apuração de responsabilidades;
2 – A NTI, que verifique a existência de “pontos cegos” nas áreas comuns da 
aGE, para posterior correção do direcionamento das câmeras de gravação;
3 – a GEraf, que adote mecanismo(s) de controle de acesso de servidores 
e de terceiros, prestadores de serviço ou não, ao interior da aGE ou na 
área externa fora do horário normal de expediente e nos finais de semana/
feriados, de modo que seja possível identificar a pessoa pelo nome e RG/
matricula, a finalidade do acesso/serviço executado e o responsável, quan-
do se tratar de serviço, entre outros possíveis.
dê-se ciência ao servidor denunciante do inteiro teor desta decisão, bem 
como a NTi e GEraf, para adoção das medidas ora recomendadas.
Publique-se.
Belém, 01 de agosto de 2022.
JoSÉ rUBENS BarrEiroS dE lEÃo
auditor-Geral do Estado

Protocolo: 834390
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.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
eXtrato de distratato do serVidor teMPorÁrio
aTo: TErMo dE diSTraTo
ParTES: fUNdaÇÃo ParáPaZ E aNa PaUla liMa da coNcEiÇÃo
id. fUNcioNal: 6402894/2
carGo: rEPorTEr foToGráfico
MoTiVo: diSTraTo a PEdido, coM EfEiTo, a coNTar dE 01/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaZ.

Protocolo: 834593

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 205 de 28 de JULHo de 2022
a PrESidENTE EM EXErcÍcio da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atri-
buições legais, que lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE Nº 
34.925, de 07 de abril de 2022, 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: 2022/941399.
rESolVE: cancelar as férias da servidora dÉBora frEiTaS MorEira,
matrícula nº 5953747/1, Técnico em Gestão Social (Psicologia), referente 
ao exercício 2021/2022, concedida através da PorTaria Nº 185 de 05 de 
julho de 2022, publicada no doE Nº 35.036 pág. 07,
que seriam gozadas no período de 01/08/2022 a 30/08/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNa PaUla liMa dE oliVEira
Presidente em exercício da fundação ParáPaZ

Protocolo: 834348
Portaria Nº 206 de 01 de aGosto de 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, No USo daS aTriBUiÇÕES lE-
GaiS, QUE lHE SÃo coNfEridaS PElo dEcrETo PUBlicado No doE 
No. 34.490, dE 12 dE fEVErEiro dE 2021, EM oBSErVÂNcia aoS TEr-
MoS da lEi Nº 8.097 dE 01 dE JaNEiro dE 2015.
coNSidEraNdo o processo nº 2022/911992.
rESolVE: dESiGNar a servidora SaMara dE oliVEira MorEira ca-
Bral, MaricUla Nº 5953751/1, ocupante do cargo de ProfESSor (Edu-
cação física), para responder pela coordENaÇÃo do pólo de ParaGoMi-
NaS da fundação ParáPaZ.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaZ.

Protocolo: 834633
Portaria Nº 207 de 01 de aGosto de 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, No USo daS aTriBUiÇÕES lE-
GaiS, QUE lHE SÃo coNfEridaS PElo dEcrETo PUBlicado No doE 
No. 34.490, dE 12 dE fEVErEiro dE 2021, EM oBSErVÂNcia aoS TEr-
MoS da lEi Nº 8.097 dE 01 dE JaNEiro dE 2015.
coNSidEraNdo o processo nº 2022/911992.
rESolVE: dESiGNar a servidora PaUlo HENriQUE dE NaZarE PiNHEi-
ro, MaricUla Nº 5953713/1, ocupante do cargo de aSSiSTENTE adMi-
NiSTraTiVo, para responder pela coordENaÇÃo do pólo de ViGia da 
fundação ParáPaZ.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaZ.

Protocolo: 834637

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

Portaria
.

Portaria N° 0218-Gs/sePLad, de 29 de JULHo de 2.022.
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no uso 
da competência delegada através do decreto Governamental nº. 2.163 de 
06 de abril de 2006, publicado no Diário Oficial n° 30.660 de 11/04/2006;
considerando os Termos do Processo administrativo Eletrônico nº. 
2022/872298;
 rESolVE:
Exonerar a pedido, o servidor JorGE orioN MarTiNS dE aNdradE, ma-
trícula 5899499/1 do cargo de contador, lotado na fundação centro de 
Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, a contar de 14/07/2022 de 
acordo com o art. 57 da lei n° 5810 de 24/01/94.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 29 de 
julho de 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 834324

coNtrato
.

terMo de coNtrato Nº 031/2022 – 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: a contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
continuados de apoio administrativo e atividades auxiliares relacionados 
aos serviços de limpeza, para atendimento das demandas presentes no 
prédio da SEPLAD Doca e, dos serviços de artífice e carregadores, para 
apoio logístico dos espaços sob responsabilidade do Órgão na região Me-
tropolitana de Belém - rMB.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Uo: 91101
Programa de Trabalho: 04.122.1297.8338 – operacionalização das ações 
administrativas
Natureza de despesa: 33.90.37 – locação de Mão de obra
Valor Mensal: r$ 59.250,54
Valor por 6 meses: r$ 355.503,24
fonte: 0101006360
origens dos recursos: Tesouro Estadual
ViGÊNcia: o prazo de vigência deste contrato é de 180 (cento e oitenta 
dias), contado a partir da data de sua assinatura.
daTa da aSSiNaTUra: 28/07/2022
ordENador: iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 834602

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

eXtrato de editaL PreGÃo eLetrÔNico Nº 015/2022 – sePLad - Pa
Processo nº 2022/328175
a Secretaria de Estado de Planejamento e administração – SEPlad co-
munica que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo 
menor preço, conforme abaixo;
oBJETo: contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de cronometragem, fornecimento de infraestrutura física, pessoal e lo-
gística, necessários à organização, execução e premiação do evento: iX 
corrida E caMiNHada do SErVidor PÚBlico ESTadUal E ii PaSSEio 
ciclÍSTico do SErVidor PÚBlico ESTadUal, de acordo com as normas 
e diretrizes estabelecidas no edital e seus anexos.
daTa da aBErTUra: 16 de agosto de 2022.
Hora dE aBErTUra: 10:00h (Horário de Brasília).
ENdErEÇo ElETrÔNico: www.gov.br/compras
UaSG: 927843 - Secretaria de Estado de Planejamento e administração – SE-
Plad (Travessa do chaco, nº 2350. Bairro Marco, Belém-Pa. cEP. 66.093 - 542)
rEcEBiMENTo da ProPoSTa: Será a partir da disponibilização do Edital 
no compras.gov.br, do dia 02/08/2022, até o dia 16/08/2022.
a íntegra do EdiTal poderá ser obtida no Portal de compras do Governo 
federal – compras.gov.br, no endereço www.gov.br/compras e no Portal 
Eletrônico de compras do Governo do Estado do Pará - coMPraSPará, no 
endereço www.compraspara.pa.gov.br.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 834394

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de rescisÃo ao terMo de  cooPeraÇÃo Para coN-
cessÃo de descoNtos eM MeNsaLidades escoLares Nº 
08/2020-sePLad-daF
o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, por meio 
da SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SE-
Plad, inscrita no cNPJ/Mf nº 35.747.782/0001-01, com sede na Travessa 
do chaco, nº 2350, bairro do Marco, cEP 66.093-542, Belém/Pa, neste 
ato representada pelo Exm.° Sr.° Secretário de Estado de Planejamento e 
administração, iValdo rENaldo dE PaUla lEdo, brasileiro, portador da 
cédula de identidade nº 5779075-SEGUP-Pa e do cPf/Mf nº 188.225.172-
53, residente e domiciliado nesta cidade e a facUldadES BraSil iNTE-
liGENTE S/S lTda – facUldadE coSMoPoliTa, pessoa jurídica de direi-
to privado, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 17.558.597/0001-97, com sede 
na av. Tavares Bastos, nº 1313, Marambaia, cEP 66.015-000, Belém/Pa, 
neste ato representada pelo Sr. diEGo SoUSa carMoNa, brasileiro, por-
tador da célula de identidade nº 3663858 Pc/Pa e inscrito no cPf nº 
721.065.652-91, resolvem rescindir de forma amigável, por acordo entre 
as partes, a contar da data de assinatura deste instrumento, o TErMo 
dE cooPEraÇÃo Para coNcESSÃo dE dEScoNToS EM MENSalidadES 
EScolarES Nº 08/2020, com fundamento no art. 79, inciso ii, da lei nº 
8.666/93, suas alterações posteriores e legislação correlata.
data da assinatura eletrônica: 28/07/2022
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração/SEPlad
diEGo SoUSa carMoNa
faculdade Brasil inteligente S/S/facUldadE coSMoPoliTa

Protocolo: 834404
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Portaria N° 217/2022-Gs/sePLad de 28 de JULHo de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no 
uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental 
de 01 de abril de 2022, publicado no Diário Oficial nº 34.918 de 01 de abril 
de 2022, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/941829,
r E S o l V E:
rEVoGar, a contar de 01 de agosto de 2022, a cessão, para a Escola de 
Governança Pública do Estado do Pará - EGPa, da servidora VEra lÚcia 
SaNToS BESSa, id. funcional nº. 5076072/1, ocupante do cargo de da-
tilógrafo.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 28 dE 
JUlHo dE 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 834433

Portaria Nº 743/2022-daF/sePLad, de 01 de aGosto 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 no-
vembro 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 d.o.E nº 34.990 de 01 de Junho de 2022,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 145, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; 
coNSidEraNdo o Processo PaE nº 2022/947370, 27.07.2022.
r E S o l V E:
i – autorizar os servidores Naira Bastos de Menezes Vieira, id. funcional nº 
5925231/3, ocupante do cargo de analista de Saúde ocupacional, Michele 
Torres dos Santos de Melo, id. funcional nº 57196384/1, analista de Saúde 
ocupacional, Sônia Maria losada Maia auad, id. funcional nº 5105200/2, 
Médico Perito a viajarem para castanhal/Pa no dia 02.08.2022, para re-
alizarem visita técnica Pericial da Junta Multiprofissional no referido mu-
nicípio, o qual serão conduzidas pelo servidor aguinaldo da Silva rocha, 
id. funcional nº 26360/1, ocupante do cargo de auxiliar de operação e 
Segurança, todos lotados na Secretaria de Estado de Planejamento e ad-
ministração, conforme solicitações de diárias.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária aos 
servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 01 dE 
aGoSTo dE 2022. 
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 834809

Portaria Nº 268, de 1 de aGosto 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$ 200.000,00 (duzentos Mil reais), a quota 
do segundo quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) de despesa(s) da(s) 
Unidade(s) orçamentária(s), de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) 
desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 268, de 1 de aGosto de 2022

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

desPesa

FoNte

2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

PolÍTica Social
fET/Pa

outras despesas 
correntes 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

despesas ordinárias
 0301 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

ProGraMa/
orGÃo FoNte

2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

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

fET/Pa

 0301 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

FoNte
2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

0301 - recursos ordinários 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

ToTal 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Portaria Nº 269, de 01/08/2022 - 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$ 1.140.865,55 (Hum Milhão, cento e Quarenta Mil, oito-
centos e Sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), na(s) 
dotação(ões) da(s) natureza(s) da(s) despesa(s) da(s) Unidade(s) orça-
mentária(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

161011236215098906 - SEdUc 0102 339140 148.510,00
171010412615088238 - SEfa 0331 339140 173.538,00

481011236315017616 - SEcTET 0324 449052 818.817,55
ToTal 1.140.865,55

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

161011236215098906 - SEdUc 0102 339039 148.510,00
171010412615088238 - SEfa 0331 339040 173.538,00

481011236315017616 - SEcTET 0324 445042 818.817,55
ToTal 1.140.865,55

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: 834813

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 005/2022/ioe.
contrato: 013/2020/ioE.
Exercício: 2021
data de assinatura: 28.07.2022.
objeto: repactuação ao contrato de Nº. 013/2020/ioE, com fundamento 
na lei n.o 8.666/93 e instrução Normativa n° 04/2018/SEad.
Valor: o valor de mensal será de r$ 291.017,63 (duzentos e noventa e 
um mil e dezessete reais e sessenta e três centavos). Garantindo o retro-
ativo dos meses: de janeiro e fevereiro de 2022, o valor de r$ 72.763,84 
(setenta e dois mil e setecentos e sessenta e três reais e oitenta e quatro 
centavos) e dos meses março a junho de 2022, o valor de r$ 90.332,80 
(noventa mil e trezentos e trinta e dois reais e oitenta centavos).
orçamento:
fonte de recurso: 0261.00.0000;
Natureza de despesa: 33.90.37;
Programa de Trabalho: 22.122.1297.8338;
Plano interno: 412.000.8338c.
contratado: TEc liX aMBiENTal lTda – EPP (cNPJ: 08.413.917/0001-20).
Endereço: rua Brasília, n.º 108, Bairro Nova Tucuruí. cEP: 68.456-357 – 
Tucuruí – Pará.
E-mail: teclixambiental@outlook.com
fone: (94) 991065933
ordenador: aroldo carNEiro.

Protocolo: 834421

.

.

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato 078/2022
Valor Estimado: r$ 60.000,00
oBJETo: Prestação de Serviços de Saúde.
ProcESSo Nº. 2022/779963
data da assinatura: 01/07/2022
Vigência: 01/07/2022 a 01/07/2023
Projeto atividade: 8888
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fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
contratada: f. P. do NaSciMENTo-ME(foNocENTro)
cNPJ: 06.914.593/0001-88
Endereço: av. conselheiro furtado, nº 2499, 1º andar,
Bairro: cremação, Município de Belém /Pa, cEP:66.095-360
ordenador BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
coNtrato 079/2022
Valor Estimado: r$ 60.000,00
oBJETo: Prestação de Serviços de Saúde.
ProcESSo Nº. 2022/805000
data da assinatura: 01/07/2022
Vigência: 01/07/2022 a 01/07/2023
Projeto atividade: 8888
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
contratada:foNSEca & MilHoMEM SErViÇoS MÉdicoS lTda-EPP
(HoSPiTal dE olHoS dE ParaUaPEBaS - HoPa)
cNPJ: 23.179.766/0001-80
Endereço: rua araguaia, nº.49, Bairro rio Verde,
município ParaUaPEBaS/Pa, cEP:68.515-000
ordenador BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
coNtrato 080/2022
Valor Estimado: r$ 60.000,00
oBJETo: Prestação de Serviços de Saúde.
ProcESSo Nº. 2022/803251
data da assinatura: 01/07/2022
Vigência: 01/07/2022 a 01/07/2023
Projeto atividade: 8888
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
contratada: PoliclÍNica dr. dElBaNor caMPoS lTda.
cNPJ: 13.756.722/0001-12
Endereço: aV. dom Pedro ii, nº.1158 ,bairro centro,
município aBaETETUBa/Pa, cEP:68.440-000
ordenador BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
coNtrato 081/2022
Valor Estimado: r$ 60.000,00
oBJETo: Prestação de Serviços de Saúde.
ProcESSo Nº. 2022/769782
data da assinatura: 01/07/2022
Vigência: 01/07/2022 a 01/07/2023
Projeto atividade: 8888
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
contratada: GEST-SaÚdE-GESTÃo E SErViÇoS dE SaÚdE lTda
cNPJ: 10.847.115/0002-50
Endereço: rodovia dos Trabalhadores, nº.194,bairro Quarenta Horas,
município aNaNiNdEUa/Pa,cEP:.67.133-970
ordenador BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
coNtrato 082/2022
Valor Estimado: r$ 60.000,00
oBJETo: Prestação de Serviços de Saúde.
ProcESSo Nº. 2022/778612
data da assinatura: 01/07/2022
Vigência: 01/07/2022 a 01/07/2023
Projeto atividade: 8888
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
contratada: GrUPo oTalMoloGico dE aNaNiNdEUa S/S lTda
cNPJ: 11.907.827/0001-08
Endereço: TV WE 29, nº.11,bairro coqueiro ( casa a cidade Nova iV),
Município de aNaNiNdEUa/Pa, cEP:67.133-120
ordenador BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 834551

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

diÁria
.

Portaria Nº 588 de 01 de aGosto 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 
2022/948603 (PaE), de 27/07/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor antônio cristhiano Braga Guimarães, matrícula 
nº 5948805/1, ocupante do cargo de Técnico de administração e finanças, 
a viajar a cidade de São Paulo/SP, no período de 07/08/2022 a 12/08/2022, 
a fim de desenvolver suas atividades funcionais na referida cidade.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 05 e ½ (cinco 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, 01 de agosto de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 834701

FÉrias
.

Portaria Nº 587 de 01 de aGosto 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 decreto nº 1.462/2021, de 14/04/2021, publicado no 
doE nº 34.550, de 13/04/2021, que disciplina o fracionamento de férias, 
previstas no art. 74 da lei nº 5.810, de 24/01/1994, no âmbito da admi-
nistração direta, autarquias e fundações Públicas;
coNSidEraNdo ainda os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/945754 (PaE), de 27/07/2022, que dispõe sobre concessão de férias 
fracionadas a servidor.
rESolVE:
i - coNcEdEr 30 (trinta) dias de gozo de férias, nos períodos de 
17/08/2022 a 31/08/2022 e 02/01/2023 a 16/01/2023, à servidora Ka-
roline araújo olívio, matricula 5948934/1, ocupante do cargo de Técnico 
Previdenciário a, lotada na coordenadoria de concessão de Benefícios, re-
ferente ao período aquisitivo 07/05/2021 a 06/05/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 01 de agosto de 
2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 834782
Portaria Nº 586 de 01 de aGosto 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.
rESolVE:
i - coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias regulamentares aos servidores 
abaixo relacionados:

NoMe MatrÍcULa LotaÇÃo PerÍodo aQUi-
sitiVo

PerÍodo
de GoZo

Bruna Brizart leite Kerber
 

5925868/2
 

Núcleo de controle interno
 

07/05/2021 a 
06/05/2022

15/09/2022 a 
14/10/2022

diogo Pereira de Santana 5921431/2 coordenadoria de concessão 
de Benefícios

07/05/2020 a 
06/05/2021

05/09/2022 a 
23/09/2022

16/01/2023 a 
26/01/2023

Jozias farias Pereira 80845812/2 coordenadoria de orçamen-
to e finanças

 07/05/2021 a 
06/05/2022

08/09/2022 a 
07/10/2022

luana daniela Martins 
de Jesus 5948872/1 coordenadoria de concessão 

de Benefícios
07/05/2021 a 
06/05/2022

08/09/2022 a 
17/09/2022

26/12/2022 a 
14/01/2023

Maria de Nazaré rodrigues 
de Souza 8086095/1 Procuradoria Jurídica - 

Execução
02/02/2021 a 
01/02/2022

30/09/2022 a 
29/10/2022

raul Victor Maia Palha 5935858/2 coordenadoria de cadastro e 
Habilitação

07/05/2021 a 
06/05/2022

19/09/2022 a 
07/10/2022

02/01/2023 a 
12/01/2023

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 01 de agosto de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 834564

editaL de coNVocaÇÃo Nº 11/2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo que a publicidade é um dos princípios constitucionais fun-
damentais regentes da administração Pública, compreendendo a transpa-
rência, a acessibilidade, a integralidade e a integridade das informações 
referentes à gestão administrativa e financeira da coisa pública; 
coNSidEraNdo que são princípios da governança pública a capacidade de 
resposta, a integridade, a confiabilidade, a melhoria regulatória, a presta-
ção de contas, responsabilidade e a transparência;
coNSidEraNdo a necessidade de atualização do cadastro dos inativos 
e pensionistas civis e militares, evitando-se assim pagamentos indevidos 
que representem prejuízo ao erário;
coNSidEraNdo o que dispõem a lei federal nº 10.887/2004 e a resolu-
ção 19.208, item 2.35 do TcE/Pa, sobre o recenseamento previdenciário e 
sobre o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial do Regime de Previdên-
cia dos Servidores Públicos;
coNSidEraNdo a instrução Normativa nº 001, de 08 de janeiro de 2020, 
do iGEPrEV, que disciplina o censo Previdenciário no Estado do Pará;
coNSidEraNdo que censo Previdenciário é de caráter obrigatório a todos 
os servidores inativos e pensionistas, civis e militares, inclusive aos que 
obtiveram a concessão de benefício previdenciário por força de decisões 
judiciais, em caráter provisório ou definitivo, vinculados ao Regime Próprio 
de Previdência do Estado do Pará, nos termos da lei nº 10.887/04;
coNSidEraNdo que o artigo 9º, ii da lei nº 10.887/04 dispõe sobre a 
obrigatoriedade de realização do recenseamento previdenciário dos servi-
dores públicos, no mínimo, a cada 5 (cinco) anos;
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coNSidEraNdo que foram prorrogados os serviços de recenseamento 
para os servidores inativos e pensionistas até 31/07/2022, nas seguintes 
modalidades: presencial, à distância e domiciliar;
coNSidEraNdo que o não comparecimento do inativo ou do pensionista 
para realização do recenseamento até 29/10/2022, implicará no caNcE-
laMENTo dEfiNiTiVo do benefício em razão do não atendimento à convo-
cação referente ao censo Previdenciário; 
rESolVE: 
i – coNVocar oS BENEficiárioS aBaiXo liSTadoS que estão SUS-
PENSoS Por 90 (noventa) dias, ou seja, até 29/10/2022, prazo em que o 
beneficiário, seu representante legal ou procurador, deverá comparecer a 
uma das agências do iGEPrEV para regularizar o recadastramento, o não 
comparecimento implicará no caNcElaMENTo do benefício em razão do 
não atendimento à convocação referente ao censo Previdenciário
II – Cientificar que, em conformidade com o art. 17, §1º da IN nº 001/2020 
iGEPrEV, após a suspensão do pagamento do benefício, além dos docu-
mentos exigidos para a realização do recenseamento, será obrigatória a 
instauração de procedimento próprio à liberação de crédito;
iii – dar ciência e amplo conhecimento que, em conformidade com o art. 
17, §2º da iN nº 001/2020 iGEPrEV, em caso de cancelamento de bene-
fício, além dos documentos exigidos para a realização do recenseamento, 
será obrigatória a instauração de procedimento próprio para a reativação 
do benefício, a qual não implicará no pagamento dos valores referentes ao 
período em que perdurou o cancelamento do benefício;
IV – Dar ciência de que a lista de beneficiários disponibilizada abaixo foi 
atualizada até o dia 30/07/2022 às 14 horas. 

NoMe MatricULa
aBadia coNcEicao roSa fiGUErEdo 66396401
aBGUar MarTiNS dE oliVEira 326103401
acEliNo MarTiNS doS SaNToS 9575111
adailToN PalHETa dE oliVEira 339192202
adalGiSa aMaral BarroS 53207001
adalGiSa BarBoSa dE araUJo 12874001
adalGiSa da SilVa SoUZa 17460201
adalGiSa MacHado da SilVa 54431001
adalGiZa iUNES dE liMa 7889101
adEliNa PEiXoTo liSBoa 12768001
adEliNo lEiTE 7073111
adElZira SalES dE liMa 11046901
adHErVaNY dE JESUS araUJo dE SENa 60282501
adilES aracY alVES MoNTEiro 19267801
adir BraSil GoMES dE MiraNda 340672501
adria GaBriElE fiGUEirEdo NaSciMENTo 0595812101
adria GaBriElE fiGUEirEdo NaSciMENTo 57013760101
adriaNa aParEcida oTEro BraSil 5717536101
adriaNo do ValE ModESTo 202819001
aGEU aNToNio PErEira diaS 0593194101
aGoSTiNHa dE oliVEira SilVa PorTUGal 20392001
aGoSTiNHa SilVa do NaSciMENTo 10216401
aGoSTiNHo rocHa da SilVa 511516702
aGoSTiNo TraPaSSo 5376910101
airToN GoMES dE oliVEira 320493601
alaidE ViEira GoNcalVES 36614501
alair dE MoraES MarQUES 2625111
alair diaS fErNaNdES 32693301
alBElia da SilVa araUJo 42668701
alBErico alVES dE alMEida 328071301
alBErTiNa do NaSciMENTo SaNTaNa 48213701
alBErTiNa liMa doS SaNToS 0574682502
alBErTo GoNcalVES laMarao 335528401
alBErTo PiNHEiro da SilVa 11275111
alcidES Garcia corEcHa 2139500101
alciNa frEiTaS dE carValHo 23184301
alda alMEida da rocHa 36489401
alda aSSiS da SilVa 50852701
alda NaSciMENTo da SErra 544720801
aldair rodriGUES da coSTa 60700201
aldEci dE aNdradE cardoSo 600376101
aldENora dE oliVEira NoNaTo 61210800101
aldErico Garcia BErBario 335554301
aldora araUJo PErEira 42244401
aldora araUJo PErEira 1097200102
alENiZia coNcEicao lEMoS BarrETo fErrEira 29432201
alETHEa BarBoSa PaNToJa 6872111
alEXaNdrE MoraES liMa 2397200101
alEXaNdrE SoUZa BorGES 0594363601

alEXaNdrE TaMBoriM Garcia 203697501
alfrEdo fErNaNdES dE MENEZES 11353111
aliaNa do diViNo SoUZa dE oliVEira 13156111
alicE ViEira MENdoNca 0596249801
aliNE loBaTo PiNHEiro 0594014901
aliNE MoraES liMa 2397200102
alirio dE araUJo liMa 12123111
allaNa SilVa dE liMa 0592550201
allENNE SEBaSTiaNa araUJo fErrEira 12833301
aloNSo SilVa QUEiroZ 336805001
alTair loPES da SilVa 546172301
alVaro alVES coriolaNo 5241230102
alVaro JoSE loBo rodriGUES 4603620101
alVaro TriNdadE 13233111
alViNo caBral do aMaral 204941401
alZira ESTEVao doS SaNToS 64678401
alZira fErNaNdES 27830001
alZira SilVa da GaMa 7961111
aMaNda ViToria riBEiro TraVaSSoS 0595624001
aMaUrY JorGE da SilVa QUEiroZ 7039111
aMElia rocHa do ValE 584111
aMErico VEiGa 33057401
aNa aSSUNcao SaNTaNa 52442501
aNa aUGUSTa doS SaNToS BorGES 17701601
aNa BEaTriZ foNSEca lUcENa 10622111
aNa caMPElo SilVa 27583201
aNa carla dE SoUSa MarTiMS 5419143401
aNa caroliNE PiNTo coSTa 0592616001
aNa clEidES da SilVa dUarTE 0017631101
aNa do roSario SilVa 0016359701
aNa Gloria SilVa liMa 12266111
aNa laUra raiol coNcEicao 0595219001
aNa laUra raiol coNcEicao 572119600201
aNa lUcia BarroS doS PaSSoS 325587501
aNa lUiSa BorGES da crUZ 0593264301
aNa Maria alVES BraGaNca 10783201
aNa Maria araUJo dE oliVEira 51130702
aNa Maria BriTo fErrEira 516069301
aNa Maria cardoSo PaNToJa 32287301
aNa Maria da coSTa MElo 39575701
aNa Maria failacHE VaScoNcEloS 8351801
aNa Maria failacHE VaScoNcEloS 11934112
aNa Maria MElo 38858001
aNa Maria MorEira dE SoUZa 38740101
aNa MoraES dE liMa caMPoS 26040101
aNa oliVEira alVES 30161201
aNa PErEira da SilVa 12941111
aNa roSa BorGES 12704301
aNa roSa doS SaNToS liMa 35528301
aNa ViToria da SilVa corrEa 571998740101
aNa ViToria lEiTE liMa 58268020102
aNdErSoN lEVi GoMES dE araUJo 0593425001
aNdErSoN lEVi GoMES dE araUJo 12604361
aNdrE do roSario SoUSa 6296241
aNdrE MaTHEUS fiGUEirEdo NaSciMENTo 0595811801
aNdrEliNo dE SoUZa E SilVa 9776111
aNESia cardoSo liMa 1493650101
aNfiloQUio SidoNio da coSTa 5921111
aNGEla Maria doS SaNToS SoUZa 11491001
aNGElica dE SoUZa fraNco 18896401
aNGElica fErrEira da SilVa fErNaNdES 40253201
aNGElo QUEiroZ dE alMEida 340511701
aNiTa SoUSa da rocHa 0016308201
aNToiNETTE fraNcES BriTo 48970001
aNToNia claUdETE VilHENa SilVa 38736301
aNToNia da coSTa diNiZ MoNTEiro 35429501
aNTÔNia dE JESUS MorEira 8737111

aNToNia dE JESUS SilVa Garcia 12799001

aNToNia dE liMa GoMES 516062601
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aNToNia do PErPETUo Socorro MorEira 12160601
aNToNia dUarTE doS SaNToS 8216111
aNToNia ErMiTa BarBoSa MEirElES 53650401
aNToNia GUEdES da SilVa 67030801
aNToNia lUcia doS SaNToS SoUZa 7139111
aNToNia Marcia PErEira da SilVa 55524001
aNToNia Maria aGUSTiNa fErNaNdEZ dE EriBE lEJaraZU 54196601
aNToNia MiraNda dE MiraNda 8033001
aNToNia NENEN TEiXEira da SilVa SoUZa 0594547101
aNToNia NUNES cUNHa 37730901
aNToNia PaUla dE BriTo 12190111
aNToNia PErEira dE SoUZa 10777111
aNToNia PiNTo dE lEao 20266501
aNToNia raMoS dE araUJo alVES 12573301
aNToNia SaNToS da SilVa 7679111
aNToNiETa GUErrEiro MaTToS 19133701
aNToNiETa riBEiro SilVEira SilVa 23482601
aNToNiNa da coSTa NaSciMENTo 39524201
aNToNio arTUr da SilVa alMEida 26580101
aNToNio aSTroGildo doS SaNToS fErrEira 12914111
aNToNio aUGUSTiNHo rodriGUES dE Sa 2697291
aNToNio BoNifacio fErrEira 10866211
aNToNio carloS BlaScHi 8568111
aNToNio carloS doMiNGUES da coSTa 337094101
aNToNio carloS SoUSa dE MElo 12668111
aNToNio da SilVa fraNca 337944201
aNToNio dE BarroS liMa 6786501
aNToNio dE JESUS ValENTE da cUNHa 5481110101
aNToNio dE SoUZa E Sa SaNToS 32628301
aNToNio dE SoUZa E Sa SaNToS 3299400101
aNToNio do NaSciMENTo 202992801
aNToNio doS rEiS GUEdES 7162111
aNToNio doS SaNToS roMaNo 8885111
aNToNio doS SaNToS SalES 10548111
aNToNio ErMENEGildo rodriGUES 12500111
aNToNio fErNaNdES dE liMa 5550700101
aNToNio fErNaNdo Sa do NaSciMENTo 7309111
aNToNio fErrEira doS SaNToS 204944901
aNToNio fErrEira ViEira 11754111
aNToNio filoGoNio da MoTa 12041111
aNToNio GaSPar rEiS E SilVa 6855690101
aNToNio Joao BENTES do ESPiriTo SaNTo 338127701
aNToNio JorGE HErNaNdEZ foNSEca 581551702
aNToNio lUiZ dE liMa 12763901
aNToNio MacEdo coSTa 203747501
aNToNio MaNoEl da SilVa 11007111
aNToNio Maria SaraiVa 4266801
aNToNio MaUricio VEloSo liMa 11088111
aNToNio MoraES da SilVa 511142001
aNToNio NaZarENo PErEira SaNTiaGo 10400111
aNToNio PErEira da SilVa 20321101
aNToNio PErEira dE liMa 2406990102
aNToNio PErEira liMa filHo 58901050101
aNToNio SEBaSTiao dE SoUZa 335149101
aNToNio SErGio doS SaNToS oliVEira 49022901
aNToNio SErGio foNSEca SilVa 5722811801
aNToNio VaScoNcEloS dE SiQUEira 10283111
aNToNio ViNiciUS SilVa dE araUJo 0592620701
aPoliNaria corrEa alEiXo 22187201
aQUila ViToria SilVa BarBoSa 0593091201
araci dE SoUSa corrEa 64447101
araci PErEira dE caSTro 48911501
arcEliNa fErNaNdES dE oliVEira 534913301
arGEMiro SErafiM cardoSo 700851101
arGENTiNa PaTricia rEZENdE MalaTo 41411501
arGENTiNa PaTricia rEZENdE MalaTo 3893111

ariNo BarBoSa dE oliVEira 12596201

arioSValdo VEloSo BarroS 464260101

arlETE da SilVa cardoSo 508781301

arlETE dE JESUS XaViEr 0017517001
arlETE fErrEira da SilVa 5031111
arlETE MoraES rodriGUES 35995501
arliNdo BErNaldo dE oliVEira 203952401
arliNdo JoSE dE SoUSa 203756401
arliNdo MarcoS PErEira 58118640201
arliNdo MaToS da SilVa 500639202
arMaNda HENriQUES da SilVa 6490231
arMaNdo BarroSo da SilVa 337895001
arMaNdo fErrEira 8750111
arNaldo da coNcEicao BriTo 340134001
arNaldo rENTE dE oliVEira 10822111
arolda BENTES dE alMEida 65240701
arTUr araUJo fEiToSa 10633111
aSSiS liMa ValENTiM 40044000101
aUGUSTo lacErda loPES dE carValHo 13094111
aUrEliaNa NaMiaS TocaNTiNS da PoNTE 17386001
aUrEliaNo rodriGUES da SilVa 204186301
aUricElia Maria riBEiro JorGE 34178901
aUriSTEr dUarTE dE SoUZa 41661401
aUTa MiraNda dE SoUZa 35163601
BaldUiNo GoMES dE caSTilHo 32562430101
BaZilio SoarES dE SoUSa 203363101
BEaTriZ cardoSo fariaS da SilVa 33982690101
BEaTriZ HElENa oliVEira dE aMoriM 321420601
BEliNa coNcEicao doS SaNToS cardoSo 59726001
BElMiro dE araUJo rodriGUES 325600601
BENEdiTa aUGUSTa da SilVa 47371501
BENEdiTa BriZaliNda da crUZ SiZo 12945301
BENEdiTa coiMBra VilHENa 23199101
BENEdiTa dE SoUSa GoMES 12930501
BENEdiTa dE SoUZa SaNToS 1083111
BENEdiTa doS SaNToS SilVa 47858001
BENEdiTa fErrEira dEMETrio 54729801
BENEdiTa GoNcalVES 12020001
BENEdiTa lidia dE caMPoS SilVa 49640501
BENEdiTa lUcia BorGES da SilVa 3355111
BENEdiTa oliVEira doS SaNToS 66673401
BENEdiTa raiMUNda dE loUrEiro 12979801
BENEdiTa SoUZa dE PaiVa 12957701
BENEdiTo corrEa calaNdriNi dE aZEVEdo 6124111
BENEdiTo da SilVa cardoSo 8223601
BENEdiTo daNiEl doS SaNToS 8400221
BENEdiTo daS GracaS oliVEira 10323111
BENEdiTo dE SoUZa caldaS 4925501
BENEdiTo doMiNGoS doS SaNoS 6229111
BENEdiTo JUNHo da SilVa Gaia 337921301
BENEdiTo NoBrE BarBoSa 551008201
BENEdiTo NUNES dE aViZ 7202121
BENEdiTo PErEira dE aBrEU 5343740101
BENEdiTo SilVa dE liMa 5727111
BENEdiTo Valdo VaScoNcEloS da coNcEiÇÃo 2638180101
BENEdiTo ViaNa dE SoUZa 4170760101
BENicio fariaS doS SaNToS 32565100101
BENTa MorEira da coNcEicao fErrEira 44900801
BErENicE carrEra E SilVa 45593801
BErNardo fErrEira da SilVa 336907201
BErTiNa MacHado dE liMa 9250111
BraSiliNa GoNcalVES doS rEiS 990111
BriGiTTE riEBScH TEiXEira 11621112
BriGiTTE riEBScH TEiXEira 11621111
BrUNa NicolY coSTa MESQUiTa 0593656701
cacilda NEVES doS SaNToS 28201401
caiNa rEiS dE carValHo 0596059801
caMilla ViToria raiol PiMENTEl 0593371801
caMilY ViToria BraSil dE fariaS 0594244801

caNaaN PErEira SilVa 27435601

carloS alBErTo da coSTa 10343111

carloS alBErTo da SilVa MUNHoZ 12188601
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carloS alBErTo foNSEca 13458111
carloS alBErTo rodriGUES PaUl 5962111
carloS corrEa filHo 6836200101
carloS da SilVa 6260001
carloS dE SENa MENdES 8391400101
carloS olYMPio PaMPolHa 12681111
carMEM riBEiro BaraTa 13038901
carMEN coNTiNi faGUNdES 47432001
carMEN dora riBEiro dE SoUZa 39273101
carMEN lUcia da SilVa BaSToS 11743901
carMEN roSa da lUZ GUiMaraES 0593774601
carMEriNa corrEa ViEira 638954601
carMiNo BorGES dE oliVEira 67835001
caTariNa loUrEiro doS SaNToS 60022901
caTHariNE MaYara SilVa SENa 0595444701
caTiaNE doS SaNToS SilVa 10335221
cEcilia BarBoSa aBdoN 10336221
cEcilia MaUra dE SoUZa MaTa 4080111
cElESTE cUNHa da SilVa 157111
cElESTE da MoTTa PiNa 13166001
cElESTE da MoTTa PiNa 5693111
cElESTE GoNcalVES dE caSTro 18598101
cEli da coSTa SilVa BaHia 8413111
cElia caNdida da rocHa 57095801
cElia PaUla doS SaNToS 30069101
cElia TEiXEira coNcEicao 91100822020198
cErES Maria MalTEZ PiNHEiro PErEira 16842401
cEZariNa da SilVa liMa 13576111
cHaNcElla HaYaNE rodriGUES dE carValHo 0594900201
cicEra SilVa do NaSciMENTo 37200501
cicEra SilVa MESQUiTa 11633111
cidaliNo laZaro 7771111
ciPriaNo GoNcalVES dE frEiTaS 7936111
cira NaSciMENTo diaS 4159111
cirio NaZarE dE SoUZa 334454101
ciro dE SoUZa 12184301
clara HEloa caMPoS ZEfEriNo lEal 571742050101
claricE MoNTEiro SaNToS Prado 38312001
claUdENor doS aNJoS dE SoUSa 57497000203
claUdETE GUErrEiro dE caSTro 11883401
claUdia alBErTiNa MoTa lEao roliM 2129111
claUdio daNTaS dE MoraiS 338122601
claUdio KaUE fErrEira loBaTo 5719986401
claUdioNor coElHo GalVao 2157240101
claUdioNor GoMES dE aZEVEdo 326166201
clEBEr loUrENco rodriGUES dE SoUZa 578741601
clEBEr SoarES liMa 28805501
clEia liMa dE SoUZa 1462111
clEia PaNToJa dE SoUZa MoNTEiro 52338950101
clEidE BENTES da SilVa 7712221
clEidE criSTiNa doS SaNToS SilVa 9312121
clEidE Maria rodriGUES PirES 35732401
clEidE MariValda carValHo MaGNo 46147401
clEidES Maria dE SoUZa daMaScENo 5160111
clEMENTiNa cErQUEira da foNSEca 29225701
clENES NoGUEira PErEira 1040111
clEoNicE TaVarES da SilVa 37576401
clEricE Maria rodriGUES da SilVa 5719604601
clETo NaSciMENTo MEdEiroS 13212111
clEUdES roSa SilVa 5723205101
clodoaldo corrEa dE oliVEira JUNior 0594478201
clodoMir BarBoSa 517285301
cloViS dE JESUS SoarES 5024480101
coNcEicao dE Maria SaNToS MarQUES 29071801
coNcEicao diaS da coSTa 0594898601
coNcEicao do Socorro araUJo da SilVa 0589964601
coNSUElo faracHE BalEiXo 2794111
coNSUElo PErES liMa 32408601
coSMa caBral dE SoUZa 8435201

coSMa Maria da coNcEicao SoUZa 9025501
crEUSa GUaJariNa dE PaUla MEllo 6409111
crEUSa Vidal NEGrEiroS 50361401
crEUZa da SilVa MorEira 11426111
criSTiaNE do Socorro SoUSa coSTa MESQUiTa 0593651001
criSTiNa GoMES PiNHEiro 21297001
criSTiNa MacHado Maia 12092801
criSTiNa SoUZa SilVa 321511301
criSToVaM dE SoUZa BriTo 334457601
criSToVao doS rEiS liSBoa 339960501
criSToVao SilVa dE SoUSa 12343111
cYNTia  NiZEllE coSTa MoTa 12225111
daiSE NaZarE da SilVa alVES 1733111
daldiNa cUENTro coSTa 0507565301
dalila da SilVa fErrEira 13247001
dalVa coElHo MorEira 8291111
dalVa MadalENa SilVa MarQUES 145080101
dalVa MarcEla VaScoNcEloS da SilVa 6467111
daMiaNa carValHo dE oliVEira 8308901
daMiaNa fraNcoliNo rodriGUES 7159111
daMiao cardoSo dE MoraES 204488901
daMiao dE SoUZa cardoSo 335016901
daNiEl aUGUSTo dE fariaS 630200901
daNiEl calEBE da SilVa doS SaNToS 571979540102
daNiEl da SilVa VEraS 11773311
daNiEl rodriGUES araGao 2701121
darci aMiNTaS da SilVa 7104111
darci BarroS dE SoUZa 23883001
darci da SilVa cardoSo 1686131
darci MoUra NoVaiS 528658101
daria PiNHEiro dE SoUSa 8523111
darialVa rEGiNa carMo aroUcK fErrEira 7377111
dario PErEira alVES 5978111
darlEa NaZarE fErNaNdES coSTa 40097101
darlENE MElo KUlcHETScKi 62822001
daVi MiraNda dE aViZ 20401230102
daViNa dE fraNca aZEVEdo E SilVa 39701601
daYaNE criSTiNa loPES 0594495401
daYSE NaZarE MENEZES coElHo dE SoUZa 13552111
dEBora alMEida BriTo 12855221
dEBora SENa da cUNHa 5719440601
dElci Maria MENdES da MoTa 553089002
dENiSE SoUSa liSBoa 28065801
dErMa laGES BraGa 8913111
dEUSariNa GoNcalVES SiQUEira da SilVa 1406221
dEUSariNa MorEira GoNcalVES 54866901
dEUSdETE rodriGUES dE araGao 2701151
dEUZariNa oliVEira da SilVa 7811501
dEUZariNa SoUZa dE oliVEira 30861701
diaNa lUcia corrEa da coSTa 5717567701
diElia fErrEira E fErrEira 45731001
dilcY dE NaZarETH dE alMEida 47012001
dilSoN da SilVa VilHENa 578172801
diNair doS rEiS da SilVa PaMPloNa 9004201
diNair doS SaNToS rodriGUES 4695111
diNair PUrEZa PiMENTEl do NaSciMENTo 35396501
diNair raBElo da SilVa 18944801
diNaMErica SaNToS GUiMaraES 976111
dioMar SilVa doS SaNToS 67799001
diorZiNa fErrEira diaS araUJo 53848501
dirciNHa MarQUES rodriGUES 5618111
dJalMa cardoSo NUNES dE aNdradE 795530101
dJaNira PaSSoS do rEGo 68063003
dJaNira PaSSoS do rEGo 68063001
dJaNira roSa da SilVa 29037801
dolorES liMa cardoSo 3436111
doMiNGaS coSTa liMa 0578425501
doMiNGaS doS PaSSoS NaSciMENTo 9450111
doMiNGaS Maria do carMo 4361111
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doMiNGoS alVES da coSTa 7870111
doMiNGoS coElHo dE MiraNda 337901901
doMiNGoS faUSTiNo da coSTa 335067301
doMiNGoS QUarESMa PaNToJa 12036111
doNaTo dE JESUS SarMENTo 339794701
doNElia GoNcalVES dE frEiTaS 7461111
doracY MaGdalENa rodriGUES dE fiGUEirEdo 256111
doralicE aNa dE SaNTaNa 48010001
doralicE fErrEira 35152001
doralicE PaiVa MacEdo 37586101
doriVal BraGa 204576101
doriVal rodriGUES da TriNdadE 336278701
dUlcE PaNToJa dE MElo 54621601
dUlciMar rodriGUES SoBral 46999801
dUlciNia PENa dE SoUZa fErrEira 25296401
dUlcirENE BriTo rodriGUES 27404601
dUlcirENE GUiMaraES dE SoUZa 32771860103
dUrcEliNa SilVa doS SaNToS 5538111
dYaNa foNSEca SaNToS 571996990101
EdEMar dE oliVEira E SilVa 5802790101
EdEMia oliVEira dE SoUZa 53085901
EdEMilSoN TEiXEira SiZo 7030111
EdEMir dE oliVEira carValHo 334776101
EdGar Marcal TENorio 12561111
Edi fariaS 58819901
EdiH SoUZa da coSTa 39520001
EdiH SoUZa da coSTa 39520002
Edila rodriGUES da coSTa cardoSo 19063201
EdilENE dE SoUZa PiNHo 541905570102
EdiTH aGUiar NoroNHa coSTa 7373111
EdiTH GUEdES MENEScal dE SoUZa 13405801
EdiValdo MoraiS BriTo 11825111
EdiVaNia NoGUEira SaNToS 0593079801
EdMilSa da SilVa oliVEira 8235111
EdMilSoN dE JESUS BraNdao 335476801
EdMUNdo JoaQUiM BoTElHo dE arrUda 13504111
EdNa Maria BorGES dE MESQUiTa 45410901
EdNa SErrao dE MoraES 10586112
EdNalda NaZarE oliVEira liMa 0568145601
EdNaldo fUrTado GUEdES 6784261
EdNElSoN fraNciSco oliVEira fariaS 202057202
EdSoN dE SoUSa fErrEira 560140101
EdSoN JEroNiMo 568393901
EdSoN JoSE rocHa dE aSSUNcao 337481501
EdUardo GoMES loBaTo 335449001
EdUardo lUiS dicKENS cUSTodio SoUZa 569679801
EdUardo PicaNco rodriGUES 336645601
EdWaldo carValHo MarTiNS 5241801
EGidia ZEfEriNo rENdEiro 21985101
ElcE faTiMa dE fraNca 6821111
Eli dE faTiMa alBUQUErQUE dE oliVEira 567762902
EliaNa liSBoa fErrEira 9059001
EliaNE MoNTEiro da PaiXao 572329580102
EliaNE NEVES BraGa 6349121
EliaS froTa doS SaNToS 12396111
EliaS SEriaNo PaNToJa 11604111
ElidEa aNa PEGado cHaVES 33673401
EliETE claUdiNo do rEGo doS SaNToS 38558101
EliETE da SilVa BarBoSa 51581500102
EliNETE do Socorro cordEiro dE SoUZa 516427301
ElioNor BaTiSTa raMoS 5894111
EliS dE BriTo PErEira 569898701
EliS JaNE rodriGUES dE liMa 6992111
EliSa aTHiE aZEVEdo 32677410101
EliSa diaS riBEiro 37810001
EliSa JUliao dE caSTro 35936001
EliTa loPES dE liMa 3560111
EliValdo SaNTaNa cHaVES 321482601
EliZ roSalVa dE frEiTaS MacHado 48532201

EliZaBETE do Socorro dE caSTro aMaral 5717528301
EliZaNGEla PoNTES ViEira 10130331
EliZEU GUiMaraES dE fariaS 2525900101
EliZia MoNTEiro aMaral dE liMa 24109101
EliZia rEBElo cUNHa da coSTa 33448001
EliZio MariNHo loPES 13610111
EllEN dE aZEVEdo SodrE 0592549001
ElMa da SilVa coSTa 5722162401
ElMiro BENEdiTo dE carValHo 12141111
EloilMa rodriGUES da SilVa 7850111
EloMar dE BarroS alENcar 19411501
ElPidio PErEira da SilVa 28041001
ElZa da SilVa NEPoMUcENo 57792270201
ElZa rodriGUES dE oliVEira 16859901
ElZaMi da SilVa araNHa TaPaJoS 26713901
ElZariNa dE fraNÇa cardiaS 8715111
ElZEliZ BEZErra BarBoSa 13606111
ElZEliZ BEZErra BarBoSa 13479101
ElZira EdiNa BriGido SEriQUE 8287201
EMaNUEllY loHaNNa caSTro dE SoUSa 571989740101
EMaNUEllY Mila fErrEira da SilVa 10521111
EMidio PiEdadE dE alMEida 51452280101
EMidio raMoS da SilVa 13609111
EMilia cErBiNo 13384101
EMilia corrEa loPES 7848111
EMilia dE JESUS liMa doS SaNToS 4586111
EMilia ESTEVaM doS SaNToS 24980701
EMiliHa rUrico NaiToo KiKUTa 38309001
EMillY lara da PaiXao SaldaNHa 572329580101
EMillY rafaEla coSTa do NaSciMENTo 13410131
EMillY rafaEla coSTa do NaSciMENTo 0592561101
ENEaS diaS doS SaNToS 75203701
ENEaS fErrEira cUNHa 12148111
ENEdiNa doS SaNToS 5035111
ENEida caMPElo MENdES 8426111
ENEida caNEdo GUiMaraES doS SaNToS 319969001
ENES doS SaNToS dE carValHo 0593814501
ENocK SoUZa 337043701
EPaMiNoNdaS caXiaS da SilVa 335165301
EPaMiNoNdaS MarTiNS dE oliVEira filHo 506187301
ErciNa MiraNda diB 3522111
ErcY BElo E SilVa 9683111
ErEMiTa GoMES dE carValHo 603681301
ErMoGENaS dE SaNTaNa liMa 38772001
ESMEralda da cUNHa VaScoNcEloS 10011111
ESMEriNa coSTa aZEVEdo 16740101
ESMEriNa Maria dE liMa raPoSo 35483001
ESPEraNca Maria dE JESUS 7838701
ESTEliTa dE SoUZa PErEira 67655101
ESTEliTa loPES dE SoUSa coSTa 68168701
ESTEliTa raBElo da coNcEicao 37190199
ESTEr NErY doS SaNToS 34626801
ESTErliNa alVES da foNSEca 13309401
ETElViNa daMaSio dE alMEida 12825111
EUdiNEia BarBoSa MarTiNS MorEira 58828500301
EUliNa dE SoUZa SilVa 8676111
EUNicE coElHo da rocHa 8901111
EUNicE da coSTa cardoSo 53583401
EUNicE da SilVa MoNTEiro 10900111
EUNicE doS rEiS diaS 4741111
EUNicE MoNTEiro da GaMa 4168111
EUNicE PErEira da SilVa 34683701
EUNicE QUEiroZ doS SaNToS 24368001
EUZEBia da SilVa MENdES 2956111
EVa dE loUrEiro crUZ 8246501
EVElYN BarBoSa dE dEUS MorEira 58828500302
EVEraldo araUJo da SilVa filHo 55773570101
EZENildo ZiZi raiMUNdo BarBoSa doS SaNToS 2644900101
EZEQUiEl JoSE dE frEiTaS 33159703
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faBiaNo JoSE diNiZ loPES 336530101
faBiola da SilVa dE liMa 11743661
faTiMa da coNcEicao NUNES EVaNGEliSTa 20318840104
faTiMa do Socorro dE oliVEira fariaS 0557315702
fEliPE EdUardo dE SoUZa PiNHo 541905570103
fEloMENa MElo dE liMa 8687111
fErNaNda iSaBElE doS SaNToS caSTro 0593816301
fErNaNda MarcElE fErNaNdES doS SaNToS 13419441
fErNaNdo HENriQUE dE oliVEira caValcaNTE 5719994701
fErNaNdo liMa dE aNdradE 67174601
firMiNa SilVa liMa 32783280101
flaVia ViToria frEiTaS lEao 0592717901
flaViaNo MiraNda 1322601
flora rodriGUES PErEira 529316201
florENcio SoarES dE SoUSa 334476201
floriaNo BorGES dE QUadroS 5116330101
floriaNo SiQUEira coSTa 45765501
floriNda BEaTriZ SiMoES 5225111
floriSValdo adriao da SilVa 54301201
floriSValdo carValHo rodriGUES 204690301
fraNciSca BaTiSTa da SilVa 54423001
fraNciSca BENTo BorGES 41217101
fraNciSca caNdida dE SoUSa SilVa 55565701
fraNciSca carValHo oliVEira 0515394801
fraNciSca coSTa da coSTa 320758701
fraNciSca da crUZ SoUZa 9096111
fraNciSca da SoUZa MoraES 6654111
fraNciSca dE aSSiS da SilVa 27502601
fraNciSca dE NaZarE aTaidE BorGES 30072101
fraNciSca doS SaNToS BarBoSa 7220111
fraNciSca doS SaNToS fErNaNdES 20438150101
fraNciSca doS SaNToS rodriGUES 23588101
fraNciSca fErrEira dE liMa 39540401
fraNciSca GoMES dE BarroS 12097111
fraNciSca GoMES dE SoUZa 4319111
fraNciSca HENriQUE doS SaNToS MacHado 5306111
fraNciSca iriS VEloZo JUca 503485001
fraNciSca MarQUES GoNcalVES 39130101
fraNciSca MiraNda PirES fErrEira 20467170101
fraNciSca NUNES loUrEiro 10937101
fraNciSca NUNES loUrEiro 1092580101
fraNciSca QUiriNo caMara rodriGUES 4061111
fraNciSca rodriGUES dE aMoriM 1633111
fraNciSca SodrE da SilVa 67139801
fraNciSca VENUTo dE frEiTaS coSTa 10390001
fraNciSco adEMir doS SaNToS 569852901
fraNciSco alVES SoarES 204220701
fraNciSco araUJo doS SaNToS 10553111
fraNciSco araUJo doS SaNToS 10553112
fraNciSco aUGUSTo Maia 334963201
fraNciSco BarBoSa PErEira 203592801
fraNciSco BarroSo da SilVa 337749001
fraNciSco daS cHaGaS aNdradE dE oliVEira 203706801
fraNciSco daS cHaGaS dE oliVEira 10751111
fraNciSco daS cHaGaS fErrEira dE SoUZa 913080101
fraNciSco dE aSSiS fErrEira 12945111
fraNciSco dE PaUla da SilVa NEVES 57124501
fraNciSco dE SoUZa 47884901
fraNciSco dUarTE do NaSciMENTo 339989301
fraNciSco EdiVal BarrETo 2696111
fraNciSco foNSEca dE carValHo 5667701
fraNciSco frEirE da coSTa 9431111
fraNciSco GarcEZ MacHado 7878111
fraNciSco JoSE NaSciMENTo 5719451501
fraNciSco loPES TaVarES 204222301
fraNciSco lUiZ SoarES PErEira 204898101
fraNciSco MilToN NoGUEira 6703160109
fraNciSco MiZaEl dE liMa 542797501
fraNciSco PErEira coSTa 511413601

fraNciSco PErEira doS SaNToS 11373111
fraNciSco SalES ModESTo 8292111
fraNciSco ZacariaS BaTiSTa 327711901
fraNcYElSoN caMPoS dE SoUZa 5722205501
fraNK laNdY coElHo dE oliVEira 573189501
GaBriEl doS SaNToS TaPaJoS 541916720202
GaBriEl NaSciMENTo doS SaNToS 0592925501
GaBriEl PaiXao dE MESQUiTa 327619801
GEcilda PESSoa MoraES 47248401
GENoVEVa SiQUEira aNaiScE 50461001
GENY rodriGUES doS SaNToS 19751301
GEoNiaS BaTiSTa doS SaNToS 7383111
GEorGETE aNdradE dE liMa 36975601
GEralda dE SoUZa coElHo 32511201
GEraldo criSTiNo fErrEira 11501111
GEraldo SiQUEira 10373111
GErciNa araUJo flEXa 58866001
GErMaNa rodriGUES SaNToS 27731201
GErMaNo doS SaNToS ParENTE 73601
GErMaNo SilVa doS SaNToS 32613501
GErSoN MENdES caBral 1497720101
GErTrUdES SaNToS da coSTa 30592801
GErTUdES dE BarroS NEVES 22106601
Glacilda fErrEira fUrTado 18551502
GladES TElES HENriQUES 11142111
GlEidE SoUZa da SilVa 9716001
Gloria do Socorro coSTa da crUZ 5722098601
Graca Maria da rocHa corrEa 47204201
GraciETE cordoVil GUiMaraES 19440901
GraciNda dE frEiTaS fErNaNdES 690430101
GUilHErME fErNaNdo MoNTEiro alVES 9826112
GUilHErME fErNaNdo MoNTEiro alVES 9826111
GUilHErME MorEira SoarES 335204801
GUilHErME raMoN PErEira corSiNo 42203080101
GUilHErMiNa lEaNdro PaMPHYlio 54086201
GUioMar corrEa BaNdEira 200976501
GUioMar da lUZ SaNToS cardoSo 4243111
GUioMar MarTiNS dE aQUiNo 17411401
GUSTaVo alVES BraGa 6114111
HaMilToN PErEira riBEiro 39297901
HEiTor GaSPar fraZao 571884890101
HElENa dE SoUSa MarTiNS 12961111
HElENa MaXiMo dE alBUQUErQUE 17855101
HElia GoNcalVES dE araUJo 64551601
HElio GalVao doS SaNToS 700842201
HElio JoSE dE araUJo 6472601
HENriQUE JoSE PErEira dE oliVEira 5418699202
HENriQUE rodriGUES dE MiraNda 1267001
HErMiNia Maria da SilVa 30820001
HErYSoN carValHo BEZErra 0594900901
HiGor MEirElES BEZErra alVES 0593728801
Hilda MacEdo da cUNHa 6191111
Hilda SoarES dE frEiTaS 10758111
HilToN ParaNHoS cHaVES 13071111
HiraildES MoraES MoNTEiro 13674301
HiriaM fErrEira MElo 13325112
HiriaM fErrEira MElo 13325111
HoNoriNa araGao da cUNHa 39132801
Horacio fErrEira MoraES 6006111
HUMBErTo MalaQUiaS liMa da SilVa 517278001
iaci BENTES MarTiNS 25058901
iacY criSTiNa da SilVa raYol 2130111
iacY dE loUrdES PaZ diaS 816111
icaro PiNHEiro lEal rocHa 54747600201
idalBa lEMoS corrEa 64932501
idElTrUdES liMa E SilVa 12163111
idElVaN cardoSo NEVES 9353111
idElZUiTE aNToNia doS rEiS oliVEira 41035701
iEda fErrEira rodriGUES doS SaNToS 11660111
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iEda Maria diaS 44837001
iEda Maria PESSoa E SilVa 29808501
ila Maria rodriGUES MiraNda 319797201
ilda aMaral MaGalHaES 52743201
ilda PErEira corSiNo 42203080102
iNES MaToS SaNToS BarBoSa 34890201
iNES MElo laUrido 34029401
iNES MoNTEiro da SilVa 7393111
iNEZ laZaMETH PacHEco 6472111
iNocENcia SoUZa corrEa MarQUES 20336400101
iolaNda BarroS SilVa 29429201
iolaNda VilHENa GoNcalVES 72656701
ioMariNa alMEida BraNco 46037001
iracEliNa WaNZEllEr dE MElo 318377701
iracEMa alMEida 32667402
iracEMa BalBiNa da SilVa doS SaNToS 46560701
iracEMa BraNdao SEaBra 13752901
iracEMa da SilVEira E SilVa 16692801
iracEMa GaMa dE SoUZa 20149901
iracEMa loPES dE oliVEira 42667901
iracEMa MarTiNS da SilVa VENaNcio dE oliVEira 8402111
iracEMa oliVEira doS SaNToS 8346111
iraci   BarroSo da SilVa 10327111
iraci BraGa da SilVa 65283001
iracY doS SaNToS fiGUEirEdo 50486601
iracY fErrEira da cUNHa 6413111
iracY liMa fErrEira 11923111
iracY NEVES alVES MacEdo 64164201
iraidES da coSTa coElHo 27313901
iraildES carMEN dE JESUS raiol 8882111
irENE EliaS rodriGUES 19010101
irENE MEdEiroS WaNZElEr 13832001
irENE SilVa dE SoUZa 12264111
irENilda dUarTE doS SaNToS 0594267001
irENildE SilVa MaToS 66427801
irENo MorEira da SilVa 10583111
iriNEU fraZao 334488601
iSaac SaMUEl BENcHiMol 318686501
iSaBEl MiraNda cardoSo BarBoSa 64131601
iSaBEl roSENo do NaSciMENTo 43096001
iSaBEllY THaYaNE MariNHo carValHo 11763241
iSaiaS dE SoUSa MalHEiroS 338502701
iSaiaS liBorio SoarES 336702901
iSaildES rodriGUES MESSiaS dE oliVEira 58270001
iSaUra ModESTo PiNHEiro 3416111
iSMaEliNo SaNTaNa da SilVa 9520111
iSoliNa dE SoUSa fariaS 41698301
iTala daMiaNa ViEira 39162001
iTaMir NUNES daS NEVES 11113901
iVaN dE SoUSa cUNHa 557680601
iVaNir roliM dE MENdoNca 29795001
iVETE dE caMPoS liSBoa 32643701
iVETE loUrEiro BENiGNo 51746101
iVoNE ViEira da coSTa TUPiaSSU 13883501
iZaBEl carValHo dE SoUSa 65763801
iZaBEl da coNcEicao PiNHEiro SilVa 7146111
iZaBEl da TriNdadE da SilVa 5354111
iZaBEl fErrEira doS SaNToS 72713001
iZaBEl fUrTado dE alBUQUErQUE 13765001
iZaBEl loPES da SilVa 517433301
iZaBEl rodriGUES dE MENEZES 13862201
iZaBEllE GoMES doS SaNToS 0595227201
iZaiaS fErNaNdES da SilVa 335706601
iZaliTa SiMoES da coSTa 13783901
iZaliTa SiMoES da coSTa 7321111
iZaN dE MoraES TaVarES 12463001
iZaUra do NaSciMENTo MacHado 1661111
iZaUra GoMES da SilVa 515551701
iZaUra liMa doS SaNToS 937930101

iZEliNa dE SoUZa NUaYEd 11117111
iZETE da coSTa MaUES 13873801
iZidoro aMadEU dE MoraES 13633111
iZidoro TEiXEira da SilVa 40214101
iZUlEidE aBrEU doS SaNToS 7933201
JailSoN SoarES dE SoUZa 339610001
JaiME BaTiSTa 336207801
JaiME coElHo dE liMa 340161801
JaiME MoraES NoBrEGa 516249101
JaiME SilVa doS SaNToS 875130101
Jairo doS SaNToS MEdEiroS 504724202
JaNdira coSTa da SilVa 1931000101
JaNdira dE SoUZa rodriGUES 66076001
JaNdira NaSciMENTo lEliS 91100041010198
JaNdira PErEira daS NEVES MacHado 20320070101
JaNdira PrESTES dE BriTo 54814601
JaNdira SEBaSTiaNa alVES 540111
JaNETE SilVa SHErriNG 325821101
JaNia Maria PENNa da GaMa alBUQUErQUE 325511501
JaNUario MaTHiaS SoUSa 7588401
JHoNaTaN diNiZ PaiVa 11519121
JHoNaTaN EMaNUEl BorcEM dE frEiTaS 10498111
JoaNa araUJo do roSario 16986201
JoaNa BarroS dE MaGalHaES 4947221
JoaNa BENEdiTa BiaGi 6627111
JoaNa da coNcEicao fErrEira E SilVa 32246601
JoaNa da coSTa BENiGNo 52634701
JoaNa da SilVa fariaS 24760001
JoaNa dE SoUZa corrEa 13956401
JoaNa GoNcalVES dE oliVEira 39452101
JoaNa Maria dE oliVEira dElGado 76499001
JoaNa NaTErcia QUadroS corEcHa 12220111
JoaNa PaNToJa da SilVa 56841880105
JoaNa SaNTaNa PiNTo BoTElHo 5544050101
Joao BaTiSTa da SilVa 336675801
Joao BaTiSTa dE aZEVEdo 6041111
Joao BaTiSTa dE JESUS SaNToS 336732001
Joao BEZErra dE SoUSa 203252001
Joao coSTa fErrEira 7663111
Joao daS GracaS fariaS do carMo 335812701
Joao dE aBrEU BaHia 13964501
Joao dE dEUS MarQUES 47074002
Joao doS SaNToS alVES MacHado 335624801
Joao doS SaNToS SoUSa 6457111
Joao ElVES GoMES araUJo 12604221
Joao ElVES GoMES araUJo 0593424801
Joao EVaNGEliSTa rodriGUES dE liMa 335572101
Joao fErNaNdES da SilVa 13472111
Joao fErrEira BarBoSa 334515701
Joao GUilHErME da SilVa PaSSoS 5720067001
Joao lUciVal dE SoUZa 204246001
Joao lUiZ doS SaNToS 11181111
Joao MarcUS MENdES BarBoSa 58448780202
Joao PaSTaNa dE caSTro SoBriNHo 6033111
Joao PaUlo dE SoUZa 322289601
Joao PaUlo dE SoUZa 32164110101
Joao PErEira da SilVa NETo 571931330101
Joao raMoS PErEira 204460901
Joao SaTo 10586401
Joao SErGio MarQUES E SilVa 295001
JoaQUiM alVES dE liMa 10613111
JoaQUiM HErcUlaNo laSSaNcE MaYa 1407080101
JoaQUiNa Marciria dE BriTo 11581111
JoaQUiNa MorEira TEiXEira 65443401
JoaQUiNa PiNHEiro da SilVa 32448501
JoaQUiNa SoarES Garrido 18204401
JoaQUiNa SoarES Garrido 11367111
JorGE GUiMaraES SalES 335194701
JorGE JUVENal dE SoUZa 340683001
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JoSE alMEida dE MaToS 29086601
JoSE alMEida dE SoUSa 7210111
JoSE alVES TEiXEira 204409901
JoSE aNToNio alMEida 12870111
JoSÉ BaraTiNHa PiNHEiro 9610111
JoSE caNdido dE SoUZa 2241111
JoSE carloS MarciaS rodriGUES 339603701
JoSE carloS PErEira MoNTEiro 2944110102
JoSE carloS PiNHEiro rodriGUES 558888001
JoSE carloS SaNToS dE oliVEira 6521560101
JoSE caUBi ValE da SilVa 13406111
JoSE claUdio PaZ da coSTa 700968201
JoSE coSTa 8418111
JoSÉ da coSTa MaNGaBEira 9553111
JoSE da SilVa loPES 315603601
JoSE da SilVa MoTa 11067111
JoSE da SilVa PErEira 202611201
JoSE dE alMEida rEGo 831350101
JoSE dE aZEVEdo TEiXEira 6837301
JoSE dE aZEVEdo TEiXEira 7356111
JoSE dE oliVEira Maia 327176501
JoSÉ dE riBaMar MarTiNS 9003111
JoSE dE SoUZa diaS 202807701
JoSE doS SaNToS 4649301
JoSE ENi SoUSa rodriGUES 325059801
JoSE ESTEr cordEiro 54375601
JoSE EVaNGEliSTa Maria doS SaNToS 538524501
JoSE fariaS da coSTa 31056501
JoSE fErrEira daNTaS 10884111
JoSE fErrEira daS NEVES 32816201
JoSE filGUEiraS dE carValHo 336595601
JoSE fUrTado EScorcio 32240701
JoSE fUrTado faVacHo 334902001
JoSE GUilHErME do NaSciMENTo 56661601
JoSE HorlEi GoMES GUiMaraES 11315801
JoSE JoaQUiM NETTo 11894111
JoSE larcio loPES MoraES 6530111
JoSE MacHado dE caSTro 11913111
JoSE Maria araUJo da rocHa 339602901
JoSE Maria coElHo dE SoUZa 335028201
JoSE Maria cordEiro PiNHEiro 6282111
JoSE Maria daS GracaS MacHado 54385301
JoSE Maria daS GracaS MacHado 5425710101
JoSE Maria doS SaNToS 75896501
JoSE Maria Marcal TENorio 31594002
JoSE Maria MarQUES doS SaNToS 6880700101
JoSÉ Maria PaSSoS rodriGUES 10813111
JoSE Maria PErEira 54953301
JoSE Moia MocBEl 5469680101
JoSE Moia MocBEl 202743701
JoSE NaSciMENTo da SilVa 340050601
JoSE NoGUEira filHo 506980702
JoSÉ PEdro da SilVa 320529001
JoSE PErEira da crUZ 7784111
JoSE PErEira filHo 514348901
JoSE PETrUcio da SilVa 4747030101
JoSE PiNHEiro da foNSEca 335145901
JoSE raiMUNdo dE aSSUNcao MoNTEiro 11619111
JoSE raiMUNdo PiNHEiro 67825201
JoSE riBaMar alMEida da SilVa 7601450101
JoSE riBaMar BoGEa loBaTo 325361901
JoSE riBaMar coSTa 6140111
JoSE riBaMar dE liMa 202886701
JoSE riBaMar QUiNTiNo 7568111
JoSE riBEiro da SilVa 5038940101
JoSE ricardo lEiTE GoNcalVES 0596304301
JoSE rocHa da SilVa 203561801
JoSE rUi SoarES 7510111
JoSE SaNToS dE aSSUNcao NaSciMENTo 532939601

JoSE SilVa 334989601
JoSE SoTo dE QUEiroZ filHo 568493501
JoSE ViTal fErrEira PaSSoS 336048201
JoSE WilliaN BarBoSa alEXaNdrE 51581500103
JoSEfa do NaSciMENTo SaNToS 8827111
JoSEfa dUarTE BraNdao liMa 4860111
JoSEfa fraNciSca GoMES 28704001
JoSEfa MEScoUTo fErNaNdES 50902701
JoSEliTo ViEira corrEia 3123201
JoSEPHa BarBoSa dE VaScoNcEloS 7826111
JoSErlaNdio GoNZaGa SalES 705114001
JoSiaS SoUZa liMa 46214401
JoSiNa GUEdES alcoforado dE liMa 48017701
JoSiNa Maria PirES do NaSciMENTo 39750401
JoSUE loPES BarBoSa 334518101
JoVENila SoUSa dE MiraNda 7958111
JoViNo dalPiaZ 10428111
JUarEZ BarroS da SilVa 204540001
JUarEZ fUrTado SoarES 10772111
JUdiTH roXo dE aGUiar 4830111
JUlia fraNciSca rodriGUES 4439560101
JUliaNa BraGa fErrEira 51778001
JUliaNa fErrEira da SilVa 627111
JUlicEia MiraNda SaMPaio 66220801
JUliE caMarao MacHado 0592612501
JUliETa dE SoUZa doS SaNToS 3611510101
JUliETa MoNTEiro da SilVa 38950101
JUliETa SoUZa da SilVa 31237101
JUliETa SoUZa dE SaNTa BriGida 13982301
JUraci coNcEiÇao alMEida 9756111
JUracY SaraiVa MoNTEiro 205762002
JUSTiNa PaUla fariaS dE carValHo 3029111
JUVENal da SilVa BraGa 560896101
JUVENal PadilHa GoNcalVES 8329111
KariNa SilVa MoUra 471040101
KariNY dUTra dE araUJo 12471421
Karlla THaiSY dE SoUZa GoMES 12604111
Karlla THaiSY dE SoUZa GoMES 0593380301
KEila PaTricia MoNTEiro diaS 0595216601
KEllY JUliaNa SilVa da SilVa 3242300101
KilVYa oliVEira dE SoUZa 12746231
KlEBEr roBErTo MoNTEiro dE SoUSa 32662140101
ladiSlaU coSTa dE aViZ 5958701
ladiSlaU GoMES da SilVa 340875201
ladY Maria MoNTE PalMa BacHMaN 14323501
laErTH carloS coSTa alVES 335729501
lariSSa MarcEla fErNaNdES doS SaNToS 13419331
lariSSa PiNTo alcaNTara 572122140101
laUdicEia doS SaNToS MacHado 12270111
laUra rEiS dE carValHo 0596060501
laUrENa HolaNda E SilVa 33839701
laUriNda alVES PErEira 58118640202
laUro BaTiSTa 202918901
laUro da SilVa MiraNda 13214111
laUro foNSEca BorcEM 52455701
laYSa KaliNE SErra dE SoUZa 0592615901
laYSa KiSTEN riBEiro rEGo 0594007101
laYSla BiaNca doS SaNToS SilVa 53901090101
lEci ESPiriTo SaNTo dE MENEZES 25501701
lEidY JaNE araUJo da SilVa 9632111
lEoNardo da PaiXao rodriGUES 19176001
lEoNardo da PaiXao rodriGUES 3832360101
lEoNicE do ESPiriTo SaNTo coSTa 41691601
lEoNicE SoarES SaNTaNa 33299201
lEoNilda PEPES HErMES 14335901
lEoNilda SilVa fErrEira 26278101
lEoNiZia BalTaZar GoMES loNGoBardi 18874301
lEoNor aGUiar dE SoUZa 325721501
lEoNor da aSSUNcao dE MElo caSTElo 8314301
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lEoNTiNa BarBoSa SidoNio 21736001
lEoPoldiNa riBEiro da SilVa 33754401
lETicia BarBoSa aBdoN 10336331
lETicia PErEira coSTa 572001770101
lETicia PErEira coSTa rocHa 5720019202
lEUliMar oliVEira da SilVa 562481901
lEVY BEZErra da SilVa 334528901
lEYda lYGia aMaral SErra 561764201
lidia SoarES MENdES 12841111
liENNE alBUQUErQUE carValHo da SilVa 46377901
liENNE da SilVa cErdEira 19035701
liNdalVa dE aBrEU PaSSoS 9291111
liNdalVa do carMo loPES 30762901
liNdalVa MarTiNS dE liMa 41734301
liNdaUra MorEira GUEiroS 9183111
liNdolfo dE oliVEira foNTES 334524601
liNo alVES fErrEira 20310601
liZarda EMilia dE rEZENdE cardoSo 8198101
loidE BarBoSa doS SaNToS 17559501
loSValdiNo BaTiSTa GoNZaGa 8495111
loUrdES MoNTEiro fErrEira 65928201
loUrENca dE SoUZa riBEiro coSTa 41040301
loUrENco caMPElo da SilVa 204041701
loUriVal da SilVa liMa 10022111
loUriVal da SilVa SoUZa 6348701
loUriVal MoNTEiro diaS 9495111
loUriVal rUfiNo dE PaiVa 11332111
loZiaNE loPES VaZ 0592132901
lUcaS da SilVa alBUQUErQUE 8717111
lUcaS fErrEira SoarES 12757111
lUciaNa do roSario da SilVa 0596235201
lUciaNa GEiSa carValHo da coSTa 12384111
lUciaNa SilVa dE SoUZa 12430111
lUcidalVa SoarES da SilVa 47528901
lUcidEa carNEiro BENTES 30992301
lUcidEa riBEiro fErNaNdES 38724001
lUcila rodriGUES GoNcalVES SilVa 50764401
lUciNda laMEira MoNTEiro 60034190101
lUiS fEliPE rEiS liMa 58901050102
lUiSa lEoNiSa fariaS da SilVa 58678101
lUiZ aNToNio riVa da SilVa 340877901
lUiZ BEZErra dE liMa 16781901
lUiZ carloS alMEida coSTa 510914001
lUiZ coElHo doS SaNToS 2036201
lUiZ da coNcEicao SaNToS 59983201
lUiZ filiPE da SilVa BarroS 0592718501
lUiZ GENoVal da cHaGaS 10761111
lUiZ GUilHErME GalVao aMaral 32175150101
lUiZ HilToN SaNTaNa rEiS 3081301
lUiZ MENEZES PoNTES 336068701
lUiZ raiMUNdo diaS dE SoUZa 559787001
lUiZ riBEiro da SilVa 12073101
lUiZ rodriGUES da SilVa 13073111
lUiZ ViEira dE alBUQUErQUE 8871111
lUiZ ZiGoMar dE SoUSa 36409601
lUiZ ZiGoMar dE SoUSa 13527111
lUiZa cHaVES coElHo 12041301
lUiZa dE SoUZa PESSoa 25938101
lUiZa dE SoUZa PESSoa 25938103
lUiZa raiMUNda liBoNaTi dE MElo 19127201
lUZalMira loPES dE SoUZa 46949101
lUZia aUGUSTa dE SoUZa SilVa 34611001
lUZia NErY da SilVa 68299301
lUZia PalHETa riBEiro dE BriTo 64093001
lUZia PiNTo dE BriTo 2983111
lUZia SaNToS dE aVElar 6943111
lUZiNaN dE oliVEira SodrE 8047111
MadElEiNE BarrETo doS SaNToS 15114901
MaNiUra alVES 603018102

MaNoEl BErNardES da SilVa 334550501
MaNoEl carloS da coNcEicao SilVa 50225101
MaNoEl cHaVES dE SoUSa 320740401
MaNoEl da SilVa MaTiaS 13074111
MaNoEl dE JESUS corrEa 5277251
MaNoEl dE JESUS PErEira fariaS 339371201
MaNoEl dE SoUZa GoNcalVES 320629701
MaNoEl dE SoUZa SaraiVa 202940501
MaNoEl do roSario liMa 42764001
MaNoEl do roSario oliVEira raMoS 13089111
MaNoEl doMiNGoS da SilVa corrEa 203155801
MaNoEl doS SaNToS 204869801
MaNoEl faBiaNo cardoSo da coSTa 515973303
MaNoEl fariaS da SilVa 32675501
MaNoEl fErrEira daS NEVES 2196570101
MaNoEl fraNciSco doS SaNToS 9273111
MaNoEl fraNciSco Vilaca GoBiTScH 334687001
MaNoEl frEirE dE oliVEira 336579401
MaNoEl HENriQUE daS cHaGaS PalHETa 5003161
MaNoEl JoSE da SilVa 4334601
MaNoEl JoSE doS SaNToS 8185111
MaNoEl Maria rodriGUES PiNTo 202751801
MaNoEl ModESTo PiNHEiro 335539001
MaNoEl PaUlo da SilVa 334547501
MaNoEl raiMUNdo PErEira dE MoraES 1001610101
MaNoEl riBEiro afoNSo 13086111
MaNoEl riBEiro fErNaNdES 13302111
MaNoEl rodriGUES dE SoUZa 55112001
MaNoEl TEodoro do NaSciMENTo 48427001
MaNUEl flaVio cardoSo doS SaNToS 580811101
MaNUEla PaNToJa da SilVa 56841880106
MarcEliNa PaUla NUNES PErEira 30025001
MarcEliNa VilHENa dE alMEida 34992502
MarcElo BaSToS doS SaNToS 13419111
Marcia fErrEira fErrEira 33742620102
Marcia laZaro 7771121
Marcia roBErTa dE SoUZa dUTra dE MoraES 3106111
MarciaNa da SilVa E SilVa 6571111
Marcio SidclaY fErrEira SaNToS 3986241
Marco aNToNio SaNTaNa fErrEira 340506001
MarcoS fErraZ BErBEl 504003501
MarcoS SilVa fErrEira 9244111
Maria  dE JESUS liMa MarQUES 138540101
Maria aGoSTiNHa da coNcEicao SoUSa 20430701
Maria aGriPiNa da SilVa GoMES 325922601
Maria aida da coSTa 32675800101
Maria alBa raMoS liMa 33023001
Maria aldENora PiNTo aSSUNcao 41070501
Maria alEXaNdrE dE SoUZa SaNToS 53922801
Maria alVES dE araUJo 14459201
Maria aMBroSiNa dE SoUZa caSTro 11430801
Maria aMElia BiTTENcoUrT MocBEl 54580501
Maria aMElia coElHo dE oliVEira 2733111
Maria aNdrEliNa corrEa MacHado 49143801
Maria aNGElica coSTa frEirE 5362701
Maria aNGEliNa da rocHa alVES 634950102
Maria aNGEliNa roSETTi 48815101
Maria aNToNia dE SoUZa corrEa 538720501
Maria aNToNia fErrEira da SilVa 21160501
Maria aNToNia SilVa BEZErra 8617111
Maria aNToNiNa da SilVa daMaScENo 2457111
Maria aParEcida alBUQUErQUE dE araUJo 47343001
Maria aParEcida NocETTi 27550601
Maria arlETE dE SoUZa SilVa 321201
Maria arlETE SalES da SilVa 11921111
Maria aUrElia dUarTE NUNEZ 17674501
Maria aUXiliadora MElo GUiMarÃES 9910111
Maria aUXiliadora PErPÉTUo doS SaNToS 12308111
Maria BarroSo SilVa 18963401
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Maria BarroSo SilVa 8490111
Maria BaTiSTa da SilVa 62200199
Maria BENEdiTa doS SaNToS MENdES 327053001
Maria BENEdiTa MENdoNca PErEira 26048701
Maria BENTa MoNTEiro da coSTa 20364360101
Maria BErNadETE PadrE SaNTaNa 6174301
Maria BraSiliNa doS SaNToS alVES 21115001
Maria BriTo caMPoS 13330111
Maria BriTo dE araUJo 4559111
Maria carMEliTa dE aTaidE 326469601
Maria cElESTE cordEiro frEirE 5671111
Maria cElESTE corrEa 664131
Maria cElESTE coSTa PorTilHo 41663001
Maria cElia dE oliVEira SoUZa 5062111
Maria cEliNa MEdEiroS BararUa 2593111
Maria cEZariNa corrEa lEiTE 41101901
Maria clara fErrEira dE oliVEira 7460111
Maria clEidE cardoSo daMaScENo 54775101
Maria clEoNicE SilVa dE MaToS 13303111
Maria coaracY PErEira doS SaNToS 7478111
Maria coNcEicao rodriGUES MarQUES 571904130201
Maria corrEa BUENo 28057701
Maria coSTa SilVa 27416001
Maria da coNcEicao BaNdEira 49323601
Maria da coNcEicao coSTa SaNToS 516768001
Maria da coNcEicao dE SoUZa rocHa 321510501
Maria da coNcEicao fErrEira i 25362601
Maria da coNcEicao foNSEca liMa 15120301
Maria da coNcEicao fUrTado SoBriNHo 8889701
Maria da coNcEicao liSBoa Gaia 517205501
Maria da coNcEicao MiraNda SaNToS 518290101
Maria da coNcEicao MoTTa coNcEicao 579352103
Maria da coNcEicao PaNToJa 7115111
Maria da coNcEicao PErEira da SilVa 50503001
Maria da coNcEicao rodriGUES 26643401
Maria da coNcEicao SaNToS SilVa 78516401
Maria da coNcEicao ViEira QUEiroZ 23026001
Maria da coNSolacao oliVEira doS rEiS 8581111
Maria da coSTa 8593111
Maria da coSTa MoTa 2681111
Maria da coSTa PaNToJa 20487001
Maria da coSTa rodriGUES lEao 14837701
Maria da Gloria BoUlHoSa caPUTo 18900601
Maria da Graca fErrEira 60175601
Maria da Graca laMEira NaSciMENTo 9983001
Maria da PaiXÃo coSTa 9457111
Maria da PaZ PiNTo MoNTEiro 17376201
Maria da SilVa acacio 39495501
Maria da SilVa NUNES 49098901
Maria da SolidadE diaS da SilVa 66564901
Maria daMiaNa dE SoUSa 75843401
Maria daS dorES BiTTENcoUrT dE SoUZa 5543111
Maria daS dorES dE caSTro E coSTa 768111
Maria daS dorES MiraNda PErEira 54707701
Maria daS dorES PiNTo dE caSTro 19319401
Maria daS dorES SilVa 7955111
Maria daS GracaS afoNSo dE oliVEira 20244401
Maria daS GracaS alVES da cUNHa 6860111
Maria daS GracaS BarBoSa NUNES 40333401
Maria daS GracaS BraUN faGUNdES 1731001
Maria daS GracaS da coSTa crUZ 54748401
Maria daS GracaS dE fariaS E SilVa 25317001
Maria daS GracaS dE fariaS PaiVa 35665401
Maria daS GracaS fariaS MoraES 66018301
Maria daS GracaS GoMES oliVEira 77637801
Maria daS GracaS loBo dE oliVEira 34326901
Maria daS GracaS loPES TriNdadE 42222301
Maria daS GracaS MoraES SoUZa 2045440102
Maria daS GracaS MoraiS loBo MalcHEr 13331111

Maria daS GracaS MoTa BEZErra 30144201
Maria daS GracaS PiNHEiro MarQUES 33686601
Maria daS GracaS roSario dE carValHo 50559501
Maria daS GracaS SilVa riBEiro 12172111
Maria daS MErcES PirES dE BriTo 54836701
Maria daS MErcES PorTilHo SaNcHES 9470111
Maria daS NEVES BaSToS riBEiro 12583111
Maria daS NEVES coSTa 9332111
Maria daS NEVES rodriGUES da SilVa 10974111
Maria dE aNGEliM PalHETa 6103111
Maria dE araUJo liMa 44522301
Maria dE BarroS NUNES 41486701
Maria dE faTiMa BarroS roSa 39042901
Maria dE faTiMa BraGa 58751601
Maria dE faTiMa BriTo raMoS 8209111
Maria dE faTiMa carValHo alVES 66479001
Maria dE faTiMa dE SoUZa MoraES 6654141
Maria dE faTiMa doS SaNToS 50191301
Maria dE faTiMa ESQUErdo dE liMa 0075996102
Maria dE faTiMa fErrEira rodriGUES 21582101
Maria dE faTiMa fiGUEirEdo BarroS 2836650103
Maria dE faTiMa GoMES dE liMa 25769901
Maria dE faTiMa PErEira dE liMa 19939701
Maria dE faTiMa QUEiroZ doS SaNToS 631768501
Maria dE faTiMa rodriGUES alMEida 48142401
Maria dE frEiTaS cordoVil 9583111
Maria dE JESUS corrEa dE SoUZa 11127111
Maria dE JESUS criSTo aBrEU 54382901
Maria dE JESUS GoMES doS SaNToS 322325601
Maria dE JESUS GUrGEl SaNToS 918495490199
Maria dE JESUS SoUZa PalHETa 507763001
Maria dE loUrdES BarroS doS SaNToS 13112111
Maria dE loUrdES caMara 21161301
Maria dE loUrdES caValcaNTE alVES 9981111
Maria dE loUrdES caValcaNTE dE oliVEira 12436112
Maria dE loUrdES cHaVES riBEiro 5872111
Maria dE loUrdES coSTa da SilVa 325983801
Maria dE loUrdES da SilVa 1892111
Maria dE loUrdES da SilVa PiNHEiro 11191111
Maria dE loUrdES da SilVa SaNToS 19876501
Maria dE loUrdES dE carValHo MacEdo 31603201
Maria dE loUrdES dE oliVEira BaraTa 6071111
Maria dE loUrdES dE oliVEira cHaVES 20499401
Maria dE loUrdES dE SoUZa oliVEira 809690201
Maria dE loUrdES dE SoUZa oliVEira 809690101
Maria dE loUrdES do NaSciMENTo 58559901
Maria dE loUrdES doS SaNToS GoMES 7985111
Maria dE loUrdES doS SaNToS NaSciMENTo 7875111
Maria dE loUrdES GUErrEiro dE carValHo 32728001
Maria dE loUrdES GUErrEiro dE carValHo 32728002
Maria dE loUrdES HErcUlaNo corrEa 10359111
Maria dE loUrdES lEiTE 10193111
Maria dE loUrdES loBaTo corrEa 10369231
Maria dE loUrdES MEdEiroS PiNHEiro 4182111
Maria dE loUrdES MiraNda dE SoUSa 324592601
Maria dE loUrdES MoUTa PiNHEiro 8316001
Maria dE loUrdES rodriGUES SiQUEira 13473111
Maria dE loUrdES Sa MorENo SoUSa 44485501
Maria dE loUrdES SilVa foNSEca 325851301
Maria dE MElo fiGUEirEdo 14908001
Maria dE NaZarE aGUiar da roSa 198520101
Maria dE NaZarE alENcar 41032201
Maria dE NaZarE alVES 327050501
Maria dE NaZarE araUJo da SilVa 11212701
Maria dE NaZarE carValHo BalTaZar 16978101
Maria dE NaZarE coSTa fErrEira 10203111
Maria dE NaZarÉ da SilVa caSTro 53410201
Maria dE NaZarE da SilVa E SilVa 37380001
Maria dE NaZarE dE araUJo SilVa 0017907801
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Maria dE NaZarE dE SoUSa BarBoSa 33763301
Maria dE NaZarE do ValE lUcaS 19307001
Maria dE NaZarE doS aNJoS oliVEira 521654001
Maria dE NaZarE fErNaNdES frEiTaS 42832901
Maria dE NaZarE fErrEira NErY 53141301
Maria dE NaZarE GoMES 16968401
Maria dE NaZarE liMa 16774601
Maria dE NaZarE liMa da SilVa 37367201
Maria dE NaZarE liMa oliVEira 20299360102
Maria dE NaZarE liSTo 31111101
Maria dE NaZarE loBaTo PESSoa 72019401
Maria dE NaZarE MaToS SaNToS 59870401
Maria dE NaZarE MiraNda fErrEira 3883111
Maria dE NaZarE MoraES PaNToJa 20420001
Maria dE NaZarE oliVEira MoNTEiro 37335401
Maria dE NaZarE oliVEira SilVa 16995101
Maria dE NaZarE PErEira TorrES 48128901
Maria dE NaZarE raMoS EVariSTo 37731701
Maria dE NaZarE riBEiro da SilVa 8714901
Maria dE NaZarE rodriGUES SaraiVa 36973001
Maria dE NaZarE SaNToS do NaSciMENTo 4765111
Maria dE NaZarE SaNToS doS SaNToS 7219111
Maria dE NaZarE SENa araUJo 29101301
Maria dE NaZarE SENa fraGoSo 35776601
Maria dE NaZarE SilVa dE SoUSa 38011301
Maria dE NaZarE SilVa E SilVa 10853111
Maria dE NaZarE SoUSa MoraES 20632601
Maria dE NaZarE SoUZa 8837111
Maria dE NaZarE SoUZa 77129501
Maria dE NaZarETH BraNdao GUEiroS 14396001
Maria dE NaZarETH BraNdao GUEiroS 12589111
Maria dE NaZarETH MarTiNS BaSToS 10695221
Maria dE NaZarETH MarTiNS BaSToS 39378901
Maria dE NaZarETH PaNToJa PaUXiS 11485111
Maria dE SoUZa alVES 39160301
Maria dE SoUZa liMa BraGa 9178111
Maria dEoliNda fErNaNdES GoNZalEZ 34432001
Maria dEUSariNa da SilVa caNTo 23920801
Maria diaS PErEira 47738901
Maria dilMa BEZErra VicTor 58849001
Maria dilMa doS SaNToS SilVa 20422900101
Maria dilMa TEiXEira aNaiScE 65108701
Maria dioNEa MoTa coElHo 9773221
Maria do aMParo cEZar riBEiro 33939301
Maria do carMo aTaidE 326466101
Maria do carMo cUNHa 32233401
Maria do carMo da coSTa coElHo 3570111
Maria do carMo dE liMa oliVEira 8607111
Maria do carMo fEio rodriGUES 62925101
Maria do carMo fErrEira dE aBrEU 9000111
Maria do carMo GUiMaraES dE aSSUNcao 11304111
Maria do carMo liMa da SilVa TaVora 8753111
Maria do carMo MarTiNS MoNTEiro 49599901
Maria do carMo PaUliNo aZEdo 25613701
Maria do carMo PErEira GoMES 21122201
Maria do cEo MoNTEiro NEVES 64109001
Maria do cEo raMoS PErEira 15145901
Maria do ESPiriTo SaNTo riBEiro dE SoUZa 27470401
Maria do liVraMENTo corrEa riBEiro 12924111
Maria do liVraMENTo coSTa do roSario 8692111
Maria do o oliVEira TaVarES 319485001
Maria do PErPETUo S c da SilVa 59910701
Maria do Pilar loPES dE SoUSa 54632101
Maria do roSario dE carValHo SodrE 2200111
Maria do roSario rocHa da SilVa 60064401
Maria do Socorro caSTro corrEa 7327111
Maria do Socorro coSTa E SoUZa 9024701
Maria do Socorro diaS 4531401
Maria do Socorro diaS JUca 1870380101

Maria do Socorro doia daMaSo 32153500101
Maria do Socorro EVaNGEliSTa BaliEiro 72623001
Maria do Socorro MacEdo BarBoSa 8186801
Maria do Socorro MacEdo BarBoSa 2941111
Maria do Socorro Marcal TENorio 11707111
Maria do Socorro MENdES PErEira 5419659001
Maria do Socorro oliVEira da SilVa 5345271
Maria do Socorro PErEira 517003601
Maria do Socorro PErEira coSTa 33710202
Maria do Socorro PErEira coSTa 33710201
Maria do Socorro PiNHEiro do NaSciMENTo 32668930101
Maria do Socorro PiNTo ValoiS 6024111
Maria do Socorro ScErNi 15162901
Maria do Socorro ScErNi 15162902
Maria do Socorro SoUSa da SilVa 26724401
Maria doMiNGaS SaNToS da SilVa 70098440101
Maria doMiNGaS TaVarES 26221801
Maria doS PraZErES MoraiS criSTo 7928601
Maria doS SaNToS arEia GodiNHo 47746001
Maria doS SaNToS SiQUEira 18977401
Maria EdiTE foNSEca PardiNi 1980101
Maria EdiTE MENdES MorEira 511812301
Maria EdUarda dE SoUZa PiNHo 541905570104
Maria EliETE dE aBrEU liSBoa 34428102
Maria EliSaBETE daS NEVES PErEira 34025101
Maria EliZaBETH SaNToS coNSTaNTE 9780201
Maria EliZia laMEira MENiNEa 517463501
Maria EMilia dUarTE HaGE 203111601
Maria EMiliaNa NUNES liMa 837980101
Maria ENi aVElar BoTElHo 505464801
Maria ErNESTiNa doS SaNToS 4235221
Maria ESTEliTa liSBoa fErrEira 64074301
Maria ESTHEr doS SaNToS MaToS 10147801
Maria EUlalia PErEira  MoTa 10702111
Maria EUNicE da SilVa coSTa 5431111
Maria EUNicE doS aNJoS BraVoS 48865802
Maria EXPEdiTa da coNcEicao 12896111
Maria fEliX caBral dE aNdradE 9428501
Maria fErrEira dE SoUSa VaScoNcEloS 5706111
Maria filoMENa MElEM BraGa 5139001
Maria GaUdENcia SoUZa NUNES 5204111
Maria GEorGETE SaraiVa da coNcEicao 37425301
Maria GlaiS PirES dE BriTo 7077111
Maria GloriNHa da SilVa frEiTaS 4214111
Maria GoMES fErrEira 28357601
Maria GorETTi foNSEca Vidal 26995601
Maria GUioMar GoNcalVES SErra 5553111
Maria HElENa BarrETo roSa 33616501
Maria HElENa coTa TaVarES 66717001
Maria HElENa MarTiNS GaMa 4529111
Maria HElENa NEVES PErEira 409001
Maria HElENa rodriGUES rEiS 29345801
Maria HElENa SoUSa do NaSciMENTo 512017901
Maria HElENa SoUSa doS aNJoS 21989401
Maria Hilda coSTa dE liMa 27854801
Maria Hilda doS SaNToS SilVa 11116111
Maria HoNoraTa da SilVa 17686901
Maria HoZaNa aNdradE dE araUJo 47945401
Maria iNES SarMENTo 3288301
Maria iNEZ GoMES MoNTEiro 0519350801
Maria irENE doS SaNToS PiNHEiro 41050001
Maria iSaBEl SoUZa PiNHEiro 33415401
Maria iVoNE cHaGaS dE BriTo 50532690101
Maria iVoNETE lira fariaS 11527112
Maria iZaBEl dE liMa fErrEira 55700501
Maria iZaBEl MENdES da SilVa 59860701
Maria iZaBEl oliVEira GalVÃo 8680111
Maria iZaBEl riBEiro 29411001
Maria JaciNTa fErNaNdES dE araUJo 517300001
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Maria JoaNa lira riBEiro 0579024701
Maria JoaNa MarQUES PiNTo 10875111
Maria JoSE alVES do carMo 15042801
Maria JoSE araUJo da SilVa fariaS 8816101
Maria JoSE carValHo BraBo dE BErNardES 558815401
Maria JoSE cHaVES dE SoUZa 97245201
Maria JoSE da SilVa fariaS 12169001
Maria JoSE dE caSTro MariNHo 322384101
Maria JoSE dE VaScoNcEloS carEPa 32743810101
Maria JoSE EVaNGEliSTa da SilVa 3933111
Maria JoSE Garcia 52533201
Maria JoSE GoMES da SilVa 50347901
Maria JoSE GoNcalVES do rEGo 62992801
Maria JoSE lEiTE lEliS 6809111
Maria JoSE MElo dE criSTo 34068060101
Maria JoSE MESQUiTa dE alcaNTara 39989201
Maria JoSE PErEira da SilVa 10287111
Maria JoSE SaMPaio dE SoUZa 42241001
Maria JoSE SaNToS PErEira 20354300101
Maria JoSE ViEira colarES 13001111
Maria JoSEfa dE araUJo liSBoa 319972001
Maria JUlia aMaral PiNHEiro 7605111
Maria JUllYa SoarES SilVa 572218210101
Maria laUra PErEira da SilVa 5646401
Maria laUriVa dUarTE MorEira 1136131
Maria lEa ParENTE cHaVES 14832601
Maria lEa ParENTE cHaVES 3315111
Maria lEdViNa MEiEr BarTH 47337501
Maria lEiTE loPES 67132001
Maria lETicia SaNToS da coSTa 9380111
Maria liMa dE MENEZES 14476201
Maria liNdalVa BaSToS PirES 51295080102
Maria loUrdES fErrEira BarBoSa 32738810102
Maria lUcia aMoriM da SilVa 631695602
Maria lUcia BorGES dE VaScoNcEloS dUarTE 27128401
Maria lUcia daVid NEVES 10041111
Maria lUcia dE SoUZa BarroS 68545301
Maria lUcia PEiXoTo 29871901
Maria lUcia raBElo cHaVES 6174111
Maria lUcia raMoS oliVEira 27433001
Maria lUcia SilVa dE oliVEira 20446410101
Maria lUcidEa riBEiro dE caSTro 16630801
Maria lUciNda SilVa liMa 5419782202
Maria lUiZa doS SaNToS GoMES 17009701
Maria lUiZa MariNHo JorGE 5968920101
Maria lUZaMor alVES dE SoUZa 5420111
Maria lUZia aTaidE 558081101
Maria MadalENa dE JESUS rEiS 26687601
Maria MadalENa SoEiro TriNdadE 33375101
Maria MalfiZa faZZi diaS 14903901
Maria MarGarida dE MEdEiroS dE coElHo 2385111
Maria MarlENE NoGUEira da SilVa 12453201
Maria MarTa cordEiro doS SaNToS 11933111
Maria MarTa dE alMEida oliVEira 1789111
Maria MaToS PErEira 4998111
Maria MoNica GoUVEa dE SoUZa 33392101
Maria MoNTEiro doS SaNToS 6880251
Maria NaSciMENTo MoNTEiro 18871901
Maria NaTalicE dE JESUS VEiGa dE MElo 8356901
Maria NENEM loPES aZEVEdo 48273001
Maria NEUZa PErEira da SilVa 10188111
Maria NEVES NUNES NETTo 18529901
Maria NEVES NUNES NETTo 18529902
Maria odiNEa dE liMa E SilVa 501082901
Maria ofElHa dE SoUZa 66368901
Maria olEGaria da SilVa 27627801
Maria oliNda dE araUJo craVo 11448111
Maria olTENcia cardoSo BaTiSTa 21934701
Maria oNEidE da SilVa SaNTaNa 17809801

Maria oNEidE loBaTo NaHUM 59865801
Maria oNEidE MoraES dE liMa 32814260103
Maria oSMariNa PiMENTEl coElHo 22969501
Maria PEiXoTo dE SoUZa 67033201
Maria PErEira dE SoUZa fErrEira 32747560102
Maria PErEira dE SoUZa fErrEira 49396101
Maria PErEira SoBriNHo 41849801
Maria PiEdadE firMiNo MiraNda 56782501
Maria PiNHEiro dE SoUZa 12940111
Maria PUrESa dE SoUSa NaSciMENTo 516046401
Maria raiMUNda alMEida dE oliVEira 5421111
Maria raiMUNda dE liMa coSTa 51151910102
Maria raiMUNda frEiTaS dE MiraNda 0017148401
Maria raiMUNda G dE oliVEira 29048301
Maria raiMUNda MElo SiQUEira 72583801
Maria raiMUNda PaNToJa dE SoUZa 3868111
Maria raMoS da lUZ 31550130101
Maria rENildE BarroS dE SoUZa 28977901
Maria ricardiNa flaMBoT da crUZ E foNSEca 16511501
Maria riTa alVES dE araUJo 45950001
Maria riTa BEZErra dE SoUZa 6950111
Maria riTa dE SoUSa liMa 0575753301
Maria riTa GoMES fErrEira 3986111
Maria riTa SoUSa rodriGUES 0513232001
Maria roci alVES da rocHa 638046801
Maria rodriGUES dE SoUZa 8720111
Maria roSa carValHo caSTro 8958111
Maria roSa doS SaNToS SoUSa 20418710101
Maria roSa doS SaNToS SoUSa 50732601
Maria roSa faVacHo PErEira liMa 38690101
Maria roSa PiNHEiro BraGaNca 3750111
Maria roSilda MENEZES 28260001
Maria roSiNETE PErEira loPES 1005121
Maria rUBENiTa da coSTa 9396121
Maria Safira BraZ dE liMa 2281221
Maria SalETE dE oliVEira riBEiro 26219601
Maria SaloME cardoSo liBorio 4198111
Maria SaNTaNa MacHado cUNHa 25621801
Maria SaNTaNa SalGado da rocHa 5174111
Maria SaNTiaGo dE QUEiroZ 5896111
Maria SaNTiaGo dE QUEiroZ 14388001
Maria SEBaSTiaNa SoarES caldaS 33761840101
Maria SElMa da SilVa MoNTEiro 315227801
Maria SilVa doS SaNToS 10845111
Maria SilVa loBaTo 13562111
Maria SofHia liVraMENTo dE liMa 5441111
Maria SoUZa dE alMEida 30115901
Maria SUEli da SilVa SaNToS 33693070102
Maria SUEli riBEiro 20939201
Maria SUZaNa TEiXEira 540184401
Maria TElMa da SilVa daMacENo 2457121
Maria TErEZa NoroNHa KoUrY 41396801
Maria TErEZiNHa cUNHa 26597701
Maria TErEZiNHa dE MoraiS GoNcalVES 26332001
Maria TriNdadE roSario dE MoraES 32809000101
Maria ValdErEZ araUJo 46965301
Maria ValENTiNa MaTaraZo NEVES oliVEira 541949810101
Maria VicTorYa TEiXEira MacEdo 0594494801
Maria ViEira dE JESUS 9957111
Maria VirGiNia corrEa 664121
Maria ViToria coSTa cardoSo 6272221
Maria ViToria dE MElo fraNÇa 8747111
Maria WaldETE TEiXEira NoVaES 9624111
Maria YEda dE MEdEiroS fErNaNdES 15060601
Maria YoNE coSTa lEal 541842260101
Maria YUri TaKaNo 41839001
Maria ZElia BarrETo dE carValHo 15095901
Maria ZoliMa PorTilHo da SilVa 55032901
MarialBa da SilVa daNTaS 11575111
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MarialVa dUarTE dE PiNHo 1722111
MariaNa SaNToS VaZ ViGliaNTE 6245111
MariaNa SaNToS VaZ ViGliaNTE 30758001
Marilda dE SoUZa MarTiNS 3412221
Marilda GoNcalVES da crUZ 11258111
Marilda GoNcalVES da crUZ 31666001
MarilEidE araUJo fErNaNdES 0017897701
MarilENa carMoNa SaNToS SilVa 685112
MarilENa carMoNa SaNToS SilVa 685111
MarilENE araNHa dE caSTro 10228111
MarilENE cHaVES dE oliVEira 10057111
MarilENE NUNES da SilVa 34747701
MarilENE rodriGUES GoMES 30972901
MarilENE rodriGUES GoMES 30972902
MarilENE rodriGUES loBaTo 46385001
MarilENE SilVa dE caSTro 5719604401
MarilZa dE aMoriM loPES 2111111
MariNa  ElZa liMa BarroSo 9657111
MariNa da SilVa laGo 7470111
MariNa SardiNHa dE oliVEira 64779901
MariNES faTiMa fErrEira MarTiNS 6043111
MariNETE da rocHa BraNco 19083701
MariNETHE lUZia Garcia dE oliVEira 8540111
Mario BarBoSa da lUZ 7220900103
Mario fErNaNdES coElHo 1585111
Mario fErrEira da coSTa 8036111
Mario fErrEira dE oliVEira 189901
Mario fErrEira doS SaNToS 10678111
Mario JorGE coSTa da SilVEira 339612602
Mario PiNHEiro doS SaNToS 339817001
Mario SaNToS PiMENTEl JUNior 504695502
MariSa NErY da SilVa 33007801
MariSSaNTa doS PraZErES dE carValHo 20276400102
MariSTElla da SilVa 18933201
MarlENE da PaiXao NaMiaS 14488601
MarlENE SoUZa BoNfiM 18747001
Marli WalfrEdo MacHado 48287001
Marli WalfrEdo MacHado 48287002
MarliNa d MorEira 1136251
MarlUcE BiTar dE MESQUiTa 3055111
MarlY PErEira loPES 9318111
MarlY PErEira loPES 508842901
MarTa BarroS SaNToS 31223101
MarTa GENU dE SoUZa 33357301
MarTiNHo doS SaNToS MaciEl 327029701
MarTiNS MarQUES dE oliVEira 66574601
MarY caSTro cErVEira dE BriTo 13597111
MaTHEUS aNTHoNY MarTiNS BarBoSa SoUZa 0592718101
MaTildE aZaVEdo da SilVa 7640111
MaUricio PiNHEiro rEZENdE 338550701
MaUro alMEida do ValE JUNior 5723258401
MaX da coSTa fraZao 571884890102
MaXiMUS SoarES SilVa 572218210102
MaYra riPado da coSTa 0596110201
MElETiNo da SilVa ValE 334689701
MElQUiadES JUSTiNiaNo da SilVa 20837001
MEriaM dE caSTro MalcHEr 35574701
MEriaN oTaVia MarQUES dE SaNTaNa 39261801
MErKESEdEK rocHa da SilVa 570018301
MiGUEl carloS da SilVa 5219111
MiGUEl cHaVES fraNco 12004111
MiGUEl cHaVES PErEira 204066201
MiGUEl PiNHEiro dE MElo 199111
MilENE GaMa aNdradE 5623111
MiliTa aMMES 201044501
MiliTaNa dE oliVEira PaNToJa 9393901
MilToN fariaS 335151301
MilToN MaNoEl ToTTE Maia 1053111
MilToN PaNToJa 11441111

Miraci MoraiS da SilVa alVES 51447001
MiracY dE dEUS Sa araUJo 33017501
MiracY SaNToS doS SaNToS 7681111
MiraMar do NaSciMENTo alVES 36432001
ModESTo GoNÇalo dE SoUZa 10749111
MoNica dE NaZarE diaS aZEVEdo 5717387103
NadYa PiNHEiro PaNToJa 10005601
NaGiB rodriGUES dE liMa 6694111
Nair BEcKMaN SaldaNHa dE SoUZa 11017501
Nair da coSTa coSTa 9876221
Nair NEVES 15239001
Nair PiNHEiro caMarao 7275111
NaiZE NaZariNa PiNTo MarQUES fErrEira 16421601
NaNETi dE araUJo GUiMaraES 1418401
NaTal aBrEU Vila NoVa 506160101
NaTaliNa rodriGUES da SilVa 33333601
NaTaNaEl corrEa lEiTE 337929901
NaYra criSTiNa TaVEira SilVa 0593646901
NaZarE SEVEriNa PiMENTEl dE araUJo 20619901
NaZila MoNTEiro da SilVa 39446701
NEida PaES coSTa 32738810103
NEidE alVES doS SaNToS 67124001
NEidE da GaMa oliVEira 15172601
NElSoN MENdES SoUZa 2433100101
NElY BEZErra PEdroSa 15219601
NEriNa oliVEira caSTro dE MaToS 64573701
NEriTa MaTiaS dE GoiS 50612501
NEUricE SoUSa da SilVa 15165301
NEUSa da SilVa PiNHEiro 34454001
NEUSa SoUSa PErEira rUa 10141111
NEUSiMar riBEiro carValHo liMa 27782701
NEUZa araUJo doS SaNToS 11237111
NEUZa cHaVaNTE NoGUEira 40372501
NEUZa dE liMa MaGalHaES 39820902
NEUZa dE liMa MaGalHaES 7199111
NEUZa doS SaNToS MoUra 9600111
NEUZa Maria GoNZaGa da SilVa 67038301
NEUZa TaVarES dE MoraES ViEira 630711601
NEWToN diaS 10532111
NHariTa da SilVa cardoSo 1686121
Nialdo diGEr TaBoSa 6251111
NicolaS EMaNUEl do roSario MoNTEiro da SilVa 0596236001
NicolaS ViEira MENdoNca 0596247401
NicolaS ViNiciUS SaNTaNa da SilVa 615570205
NicoliNa aBadE BraGa PErEira 1669221
NilcE Maria dE NaZarE MEdEiroS 36879201
NildE do cEU TEiXEira dE araUJo 15208001
Nilo PErEira MaToS 513922801
NilZa cordEiro dE oliVEira 36027901
NilZa raiMUNda SarMENTo XErfaN 40075001
NiNa Maria dE SoUSa loPES 38280901
NiNa rodriGUES doS rEiS 35434101
NiValdo MorEira da cUNHa 519559401
NoEMia alVarEZ da SilVa 64603201
NoEMia da crUZ PaNToJa 4169291
NoEMia doS SaNToS diaS 32513901
NoEMia SalES GoMES 2084111
NorMa dE aZEVEdo GUilHoN 2630111
NorMa GErHardT BEZErra 603256702
NorMa Maria da SilVa ViaNNa 10331111
NorMa Maria da SilVa ViaNNa 2749901
NorMa NaZarE fErNaNdES dE MaToS 19784001
NorMa SUElY BarBoSa dE VaScoNcEloS 10791301
NUBia MENdoNca doS SaNToS 25012001
ocEaNira riBEiro dE frEiTaS 322677801
odacY MaciEl GoMES 201055001
odario GoNcalVES dE aBrEU 73187001
odEliTa da SilVa SEaBra 517178401
odETE doS SaNToS crUZ 5749502
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odETE SoarES dE frEiTaS 12910111
odETE ViEira dE MESQUiTa 10807301
odETHE MiraNda da SilVa 77802801
odiclEa doS SaNToS rEBElo NEVES 15367201
odiNEa Maria loBaTo Prado 48894101
odiNEia dE oliVEira GoNÇalVES 75823001
olGa cHaVES doS SaNToS 1078201
olGa NEVES dE aNdradE 15365601
olGariNa raiMUNda cariPUNaS dE Sa 15272201
oliNda PiNHEiro ViaNNa 6339090301
oliVia do NaSciMENTo araUJo 16760601
oliVia Maria dE araUJo frEiTaS 8380111
oNEidE alVES dE liMa E liMa 17456401
oNEidE arGolo da SilVa 40620101
oNEidE da coNcEicao QUEiroZ VaScoNcEloS 2780111
oradiS da coSTa PaNToJa 31951101
oraNicE doS SaNToS Garcia 9411111
orlaNda da SilVa BriTo 16593001
orlaNdiNa araUJo TEiXEira 13168111
orlaNdiNa liMa MEiGUiNS 319574001
orlaNdo dE MElo E SilVa 308343801
orMEZiNda ViEira doS SaNToS 19087001
oScar dE liMa BaHia 3975390101
oScar raMoS 33338701
oScariNa lEal GoNcalVES 9476111
oScariNa SoUSa MENdES 9886111
oSMar da SilVa crUZ 334560201
oSMar JoSÉ SilVa dE SoUSa 9613111
oSMariNa da SilVa BaraTa 45301301
oSMariNa MarTiNS doS SaNToS 6139111
oSMariNa MoNTEiro ValENTE 32550420104
oSMariNa MoraES do NaSciMENTo 10550111
oSMariNa raiMUNda rodriGUES caSTro 59712001
oSMidariNa doS SaNToS coUTo 21391801
oSValdiNa dE SoUZa fariaS 3454111
oSValdo aNToNio lEMES 1129250101
oSValdo BENEdiTo doS SaNToS 4323001
oSValdo cardoSo fraZao 5545251
oSValdo forTUNaTo TaVarES 335680901
oSWalliNa PiNHo dE MElo 15368001
oTacilio da SilVa aMoraS 12290111
oTacilio rodriGUES diaS 335971901
oTaVia do NaSciMENTo MacHado 1463111
oTaVia MoNTEiro dE liMa 29474801
oTaVio caBral faVacHo 10912111
oTaVio HENriQUE GoMES PiNHEiro 225430104
oTilia daS cHaGaS BENTES dE SoUZa 2368111
oTilia rodriGUES PalHETa 13626111
oZariNa GoMES loBo 804111
PaTrociNia NaSciMENTo carValHo 23659401
PaUla BEaTriZ da SilVa NUNES 9808551
PaUla iriS dE aMoriM BorGES da crUZ 0593264501
PaUla liMa TaVarES 631602601
PaUla TairiNE dE frEiTaS doS SaNToS 0594240801
PaUlirio GEraldo fErrEira dE araUJo 50877080101
PaUlo airToN MElo lEao 3757800101
PaUlo fErNaNdo da coNcEicao araUJo 337998101
PaUlo GoMES loUrENco 2595001
PaUlo GoNcalVES dE aBrEU 336091101
PaUlo loPES GUEdES 336337601
PaUlo MarcoS doS SaNToS liMa 11241111
PaUlo SErGio rodriGUES dE MoraES 603474802
PaUlo SErGio rodriGUES TiTaN 203287201
PEdriNa carValHo dE aQUiNo 5965111
PEdro BarBoSa MEdEiroS 7276111
PEdro carValHo da SilVa 204333501
PEdro cElESTiNo PErEira filHo 334712501
PEdro cESar roSario MoNTEiro 338700302
PEdro da SilVa MoNTEiro 13371112

PEdro dE alcaNTara TEiXEira 6991111
PEdro fENdEr do NaSciMENTo 334889001
PEdro fErrEira da coSTa 21402701
PEdro GoNcalVES dE liMa 11845111
PEdro HENriK TEiXEira SoUSa 13186221
PEdro HENriQUE carValHo JaNSEN 12384221
PEdro JoSiNo BarBoSa cardoSo 8825111
PEdro MarcElo da PaiXao 11820601
PEdro MiraNda SiMoES 324773201
PEdro MorEira riBEiro 205892802
PEdro NUNES da SilVa 13092111
PEdro PaUlo PErEira da SilVa 73159501
PETroNio dE MiraNda NaSciMENTo 13455111
PoMPEo criSTo dE SoUZa forTUNaTo 3145440101
PoSSidoNia da rocHa SoUZa lEao 27472001
rafaEla PErEira lEiTE 0596304001
raildo PiNHEiro MarGalHo 11591111
raiMUNda alEiXo da SilVa MaciEl 11054001
raiMUNda alVES da SilVa 6603111
raiMUNda aNToNiETa alMEida E SoUZa 10788111
raiMUNda araUJo liMa 0594547001
raiMUNda araUJo liMa 13187111
raiMUNda arlETE dE aSSiS BaTalHa 325599901
raiMUNda BENEdiTa GoMES PErEira 50818701
raiMUNda caMila BENTES 34113401
raiMUNda carValHo dE SoUSa 20457700101
raiMUNda cElia liMa o dE alMEida 5090111
raiMUNda da coNcEicao oliVEira 12173801
raiMUNda da coSTa MoraES 17305301
raiMUNda da coSTa SoUZa 4570191
raiMUNda da crUZ liMa 11053101
raiMUNda da SilVa fariaS 55408101
raiMUNda da SilVa SoUZa 58136401
raiMUNda darcY riBEiro GoMES 9412111
raiMUNda dE aNdradE liMa 48300101
raiMUNda dE liMa SaNToS 7859001
raiMUNda dE NaZarE fariaS da SilVa 15471701
raiMUNda dE SoUZa oliVEira 72627301
raiMUNda diaS da coSTa 50179401
raiMUNda do Socorro alVES MorEira 10247111
raiMUNda doS aNJoS dE SoUSa MENdES 54605401
raiMUNda dUarTE dE aMoriM 39175101
raiMUNda EUNicE dE frEiTaS JENNiNGS 38836002
raiMUNda fErrEira dE QUadroS 11065501
raiMUNda fErrEira GoNcalVES 46342601
raiMUNda fErrEira SacraMENTo 38670701
raiMUNda fraNco da coSTa 76106001
raiMUNda frEirE do NaSciMENTo 12392111
raiMUNda GoMES BraGa 26511001
raiMUNda GoMES cardoSo 32678001
raiMUNda GoNcalVES aBrEU 26160201
raiMUNda irENE TriNdadE corrEa 32568200101
raiMUNda iVETE da r rodriGUES 15661201
raiMUNda iVETE fErrEira 29024601
raiMUNda liNHarES doS SaNToS 5289111
raiMUNda lUcia SardiNHa 9691111
raiMUNda lUciaNa da SilVa 23706001
raiMUNda lUciMar VaZ fErrEira 10054401
raiMUNda MacHado E SoUSa 6549801
raiMUNda Maia dE MElo 35794401
raiMUNda Maria da coNcEiÇÃo crUZ 8801111
raiMUNda Maria do NaSciMENTo fErrEira 8808001
raiMUNda MarQUES dE aZEVEdo 20277200101
raiMUNda MErcEdES PErEira 39603601
raiMUNda MoNTEiro BarroS 12222111
raiMUNda NoNaTa dE SalES GoMES 3347221
raiMUNda NoNaTa dE SoUZa 16699501
raiMUNda NoNaTa E SilVa 35279901
raiMUNda NoNNaTa Sa failacHE 9359901
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raiMUNda NUNES 33378601
raiMUNda oNEliTa da SilVa riBEiro 51003301
raiMUNda PaNToJa dE araUJo 31958901
raiMUNda PirES MoNTEiro 10177001
raiMUNda raiol dE oliVEira 15610801
raiMUNda rodriGUES caSTilHo 60725801
raiMUNda rodriGUES da SilVa 33633501
raiMUNda rodriGUES da SilVa 72745801
raiMUNda rodriGUES GoMES 21774301
raiMUNda SaNToS dE caMPoS arrUda 52210401
raiMUNda SarMENTo dE SoUZa 5172221
raiMUNda Socorro oliVEira dE fariaS 517349301
raiMUNda TENorio dE frEiTaS 46647601
raiMUNda ViEira dE SoUSa 6497101
raiMUNda ViEira lEal 11094901
raiMUNdo alVES da SilVa B 203579001
raiMUNdo alVES EVaNGEliSTa 52957501
raiMUNdo aVEliNo oliVEira 7587111
raiMUNdo BElo dE oliVEira 64994501
raiMUNdo BorGES do NaSciMENTo 5867060101
raiMUNdo carloS SiMoES NaciSMENTo 4221111
raiMUNdo cElESTiNo doS SaNToS 8047001
raiMUNdo corrEa coSTa liMa 7831111
raiMUNdo coUTiNHo aGUiar 11334113
raiMUNdo coUTiNHo aGUiar 11334111
raiMUNdo ENEaS fErrEira rodriGUES 340186301
raiMUNdo faVacHo dE frEiTaS 10300111
raiMUNdo fErrEira dE oliVEira 11388111
raiMUNdo GErMaNo SilVa dE aMoriM 3445160101
raiMUNdo GoNcalVES loPES 336215901
raiMUNdo laMEira rEiS 335443101
raiMUNdo liMa doS SaNToS 12964111
raiMUNdo loPES fiGUEira 8143111
raiMUNdo lUcio fiGUEirEdo 10902111
raiMUNdo Marcal fraNco 12026111
raiMUNdo MElo MorEira 340693801
raiMUNdo MENdES 340735701
raiMUNdo MoNTEiro da GaMa 12773111
raiMUNdo MorEira BraGa 4554301
raiMUNdo NoNaTo doS SaNToS 202499301
raiMUNdo NoNaTo MoNTEiro do NaSciMENTo 571761790101
raiMUNdo NoNaTo MoNTEiro doS rEiS 202958801
raiMUNdo NoNaTo PErEira loBaTo 542268001
raiMUNdo PErEira carValHo 49843201
raiMUNdo PErEira da coSTa 202964201
raiMUNdo PiNHEiro MarTiNS 13425111
raiMUNdo rodriGUES dE aZEVEdo 11461801
raiMUNdo SaNTa BriGida BraGa 22243701
raiMUNdo SaNTaNa da SilVa 9626111
raiMUNdo SaNTaNa fUrTado 204357201
raiMUNdo SaNTaNa rEiS SarMENTo 337746601
raiMUNdo SaraiVa dE SoUZa BaSToS 8711111
raiMUNdo VaScoNcEloS NoGUEira 13190111
raiMUNdo XaViEr dE SoUZa 6761111
raMiro caSTro rodriGUES doS PraZErES 328035701
raQUEl daViNa SaNToS 17035601
raUl ViEira doS SaNToS 29165001
rEGiNa cElia GalVao E SilVa 5418137101
rEGiNa coEli PErEira carNEiro da SilVa 12854111
rEGiNa GraNdE VaScoNcEloS 32073820101
rEGiNa GraNdE VaScoNcEloS 72609501
rEGiNa PaUla liMa PEroTES 9711111
rEGiNaldo raYol faVacHo 45610101
rEGiNaldo SoUSa da SilVa 13149111
rEiNaldo BraGa dE oliVEira 4261990102
rEiNaldo forTES dE frEiTaS 319230001
rEiNaldo SaNToS cardoSo JUNior 33634810101
rElraNd BorGES doMiNGUES 421977801
rENaTo caValcaNTE MoraES 13545341

rENildE caValcaNTE MacHado 5418378201
rENildES PoMBo MarQUES 2019020199
rENilMa GoMES BarroS 11312111
riccardo GaBriEl da SilVa MoraES 13545121
ricKY aNdrEW dE alMEida fariaS 52642940101
riNa coHEN fErrEira PaNToJa 13654111
riSolEidE MESQUiTa cENTENo 12986111
riSoNETE rodriGUES dE araGao 2701141
riTa dE cacia TEiXEira MorEira 13186111
riTa dE caSSia dE aZEVEdo doS SaNToS 2159231
riTa dE NaZarE PiNHo GUiMaraES coSTa 37395801
riTa fErrEira SoUTo doS SaNToS 53301701
riTa NaSciMENTo fiGUEirEdo 16643001
roBErTo fErrEira caXiaS 72619201
roBSoN BarBoSa dE dEUS MorEira 58828500303
roBSoN lUiS alMEida daNTaS 33936150104
rociNda airES da SilVa 12507111
rodolfo roSa dE oliVEira 32419101
rodriGo oTaVio PErEira da SilVa 422000901
roGEr ErNaNi riPado da coSTa 0596115801
roNaldo GalVao dE oliVEira 506353101
roNaldo PaNToJa oliVEira 3414221
roNaldo SaNToS da coSTa 60213100201
roNNaN SoarES PaSSoS 5722181201
roSa coNcEicao TaVarES 50705901
roSa da coNcEiÇÃo Garcia doS SaNToS 10016221
roSa dE aMoriM GoES 15604301
roSa HElENa cHaGaS do ESPiriTo SaNTo 44816801
roSa loPES da SilVa 517348501
roSa Maria dE SoUSa MENEZES 27260401
roSa Maria fErNaNdES araUJo 15647701
roSa Maria loBaTo Vidal 29779801
roSa Maria loBaTo Vidal 3259610101
roSa Maria PErdiGao PoMBal 1049111
roSa PiNTo BraNdao 56963300101
roSa TEiXEira MENdES coElHo 42625301
roSalia Maria da coNcEicao BriTo 32626180101
roSaliNa araUJo MoNTEiro do aMaral 22205401
roSaNa dE faTiMa doS SaNToS MacHado 5788111
roSaNa MacEdo BEZErra 11672111
roSaNa SUEli SilVa da SilVa 1327050103
roSaNGEla da SilVa aMaral 33941740101
roSaNGEla fariaS corrEa 630980101
roSE caTariNa GENU doS SaNToS 10769221
roSEliNda liMa rodriGUES 52810201
roSEMarY dE JESUS carValHal fErrEira 36171201
roSEMarY dE SoUZa PErEira 8390600101
roSEMarY fEliPPE JorGE 2528301
roSENi ViEira dE SoUZa 45939901
roSilda NUNES caValcaNTE 35578001
roSildo caMPoS doS SaNToS 337317701
roSilEidE crUZ SaNTaNa dE aMoriM 7653111
roSilEidE crUZ SaNTaNa dE aMoriM 7653112
roSilENa HENScHEl caNEla 0575739801
roSilENE SaNcHES 5326111
roSiMar alVES caMPoS 2640240101
roSiNaldo crUZ aGUiar 5419301101
roSiNaldo SaNToS dE oliVEira 4865111
roSiNda doS SaNToS rodriGUES daS cHaGaS 2998111
roSiNda MacEdo daS cHaGaS 21403501
roSiTa fErrEira BarBoSa 44349201
roSSilda doS SaNToS rocHa TriNdadE 54422101
roZalBa rodriGUES da cUNHa 1209111
rUBENiTa loPES BEZErra 11016111
rUBENS fiGUEirEdo coSTa 6827480107
rUi BarroSo da coSTa 2732100101
rUi GUilHErME GoMES doS SaNToS 6777280101
rUMaNa diaS da SilVa fraNco 10603801
rUTE caBral roSa 47517301
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rUTE NaZarE oliVEira BarroS NUNES dE SoUSa 18583301
rUTH HElENa rodriGUES dE aMoriM 1633131
rUTH HElENa SoUZa da SilVa 11459111
rUTH oliVia dE MElo corrEa 34860001
rUTilENE dE SoUZa da SilVa 75271101
rUY alaidE dE MoraES ViEGaS 6442401
rUY EVaNGEliSTa dE oliVEira 15524101
SaBiNo aVEliNo coSTa 334598001
SaBriNa adriElY MoraiS GoMES 0596316501
SaBriNa MoUTiNHo MoUra PiNHEiro 0592548801
SalaTiEl dE liMa PiNHEiro 334767201
SaliTa crUZ oliVEira 29378401
SalViNa PaNToJa PiNHEiro 20708001
SaMara SaNToS dE aNcHiETa 54209620101
SaMara SaNToS dE aNcHiETa 0594265901
SaMira adriElY MoraiS GoMES 0596316401
SaNdra SUElY BaldEZ lEal 538887201
SaNTaNa daS GracaS BriTo aSSUNcao 6717111
SaNTiNa PErEira dE SoUZa 6674111
Sara cUNHa da SilVa 38322801
SaraH ViToria ViEira QUEiroZ 57646880102
SEBaSTiaNa BEZErra dE liMa 68546101
SEBaSTiaNa EdilZa MElo dE aTaYdE 12253001
SEBaSTiaNa fErrEira dE MESQUiTa 64898101
SEBaSTiaNa Gaia dE liMa caSTro 20326510101
SEBaSTiaNa GaMa loBo 13253111
SEBaSTiaNa MariNHo da SilVa 46842801
SEBaSTiaNa MarTiNS 8369111
SEBaSTiaNa TErcilia riBEiro BaTiSTa 40764001
SEBaSTiao aGUiar da SilVa filHo 340170701
SEBaSTiao cardoSo doS SaNToS 202676701
SEBaSTiao NUNES dE SoUZa 325306601
SEBaSTiao PErEira BoNfiM 10350111
SEBaSTiao ViaNa dE oliVEira 204755101
SElMa doS SaNToS PaES 10558902
SElMa doS SaNToS PaES 10558901
SElUa SoUZa BUraSlaN 2379111
SErGio caNTo lEao 50074450101
SEVEriaNo NUNES da crUZ 202788701
SEVEriNa Maria da coNcEicao liMa 10630111
SEVEriNo alVES 23352801
SEVEriNo BarBoSa dE fiGUEirEdo 315061501
SHEila do roSario ViEira MENdoNca 0596247201
SHirlEY aNdradE lEiTE liMa 58268020103
SHirlEY fEliX GUEdES 5567111
SilEidE dE faTiMa araGao dE oliVEira 33988101
SilENE araUJo Sirio 54783201
SilVEria GUiMaraES dE liMa 1180198
SilVESTrE raMoS carValHo JUNior 5419301701
SilVia caTariNa HENTGES 64550801
SilVia rEGiNa BriTo BarBoSa 11837141
SilVia rEGiNa PaSTaNa do roSario 5361111
SilVio cESar oliVEira SaNToS 519535701
SilVio JUNior dE aGUiar SoUSa 543052601
SiMaia da SilVa rodriGUES 47300601
SiMia coSTa dE oliVEira 9457121
SiMoNE BaTiSTa da SilVa 12486111
SiMoNE PErEira doS SaNToS araGao 0594110001
SirlENE fErrEira dE liMa 0596148501
Socorro GlEicE SilVa alMEida 46640901
Sofia cardoSo SilVa 29904901
Sol BENiTaH SalGado 2920440107
SoNia BErNadETE dE MaToS 39015101
SoNia Mara MENdoNca liMa 4549111
SoNia Maria da Graca GoMES MEdEiroS 54809001
SoNia Maria dE liMa foNSEca 13227331
SoTEra TElES XaViEr 15755401
STEliTa fErNaNdES da SilVa fariaS 17300201
STHEfaNY dE SoUZa rodriGUES 0592718901

SUElY da coNcEicao BarroS 2106111
SUElY da coNcEicao doS SaNToS 250001
SUElY rocHa PiNHEiro 34014300102
SUlaMiTa da SilVa MUNHoZ 48879801
SUliaNa criSTiNa doS SaNToS SoarES dE fariaS 0594245501
SUNaMiTa alVES NoNaTo 12021901
SUZaNa BarrEiroS GUTiErrEZ 34960701
SUZaNa dE araUJo fiGUEirEdo 57013760103
SUZaNa dE araUJo fiGUEirEdo 0595812401
SUZiE Socorro liMa dE oliVEira 316966901
TaNHUSEr doS SaNToS 601799101
TaYNa doS SaNToS MoraES 572140280201
TElMa alicE ParENTE BarBoSa 571765550101
TElMa HElENa dE oliVEira Maia 1981111
TElMa NaZarE oliVEira dE araUJo 507071602
TElMa oliVEira da SilVa 32774700101
TElMaEliTa rocHa doS SaNToS 561049401
TEoBaldo da SilVa rEiS 34951801
TEodorico MarQUES da SilVa 30994001
TEoToNio MaToS PErEira 1650001
TErEZa alEiXo cErdEira 33566501
TErEZa da SilVa TEiXEira 3786111
TErEZa daMaScENo diaS 11468111
TErEZa dE JESUS SoarES dE aMoriM 54815401
TErEZa dE MElo carrEra 38321001
TErEZa dE oliVEira BarroS 28043701
TErEZa Maria coSTa 9673111
TErEZa SaNToS da SilVa 5088221
TErEZiNHa alVES dE JESUS 11391301
TErEZiNHa BacK 64541901
TErEZiNHa carValHo da SilVa 2360111
TErEZiNHa cEcilia loPES da SilVa 51014901
TErEZiNHa cordoVil aNdradE 37347801
TErEZiNHa da SilVa dE oliVEira 35591701
TErEZiNHa dE JESUS cardoSo PaES 2431111
TErEZiNHa dE JESUS carValHo SilVa 600547001
TErEZiNHa dE JESUS loPES TocaNTiNS alVarES 30836601
TErEZiNHa dE JESUS MorEira 503848001
TErEZiNHa dE JESUS MoUSSalEM Maia 27533601
TErEZiNHa dE JESUS PErEira NUNES 24583601
TErEZiNHa dE JESUS rodriGUES 4182241
TErEZiNHa dE JESUS SoUSa liMa 37101701
TErEZiNHa fariaS JUca 34893701
TErEZiNHa fiGUEira BraSil 15843701
TErEZiNHa GoMES MariNHo 23502401
TErEZiNHa liMa 15848801
TErEZiNHa liMa 15848802
TErEZiNHa NEVES dE carValHo 10180111
TErEZiNHa oliVEira da SilVa 3465111
TErEZiNHa SilVa da crUZ 6955221
TErEZiNHa SoEiro MarTiNS da SilVa 3707111
TErEZiNHa ValE lUcaS 325854801
TErEZiNHa VEriSSiMo SoUSa GoMES 48713901
TErTUliaNo loPES da coSTa 1547401
THaYS GilcElY laSMar da SilVa 0640287801
THErEZiNHa dE JESUS BarroS dE araUJo 15803801
THErEZiNHa TEiXEira dE SoUZa 15828301
THoMaS ViEira MENdoNca 0596248601
TiMoTEo SoarES MoraES 202681301
ToMaS faVacHo SoEiro 11168111
ToMaZia GoNcalVES diaS 17381901
ToME da SilVa coSTa 6335111
TraNcirio ViEira doS SaNToS 326296001
UBiraTaN BEZErra MENdES 3785111
UliSSES ValE Sa 515925301
UrBaNa alVES fErrEira 7719111
ValdEcir aNdradE da SilVa 6738111
ValdEli raMoS NaSciMENTo 557334302
ValdEliNa dE PiNa cordEiro 54306301
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ValdElirio dE SoUSa MarQUES 571904130202
ValdEMar fErrEira doS rEMEdioS 11356111
ValdEMar Maia dE oliVEira 336643001
ValdEMir da SilVa SaNToS 569076501
ValdETE dE liMa MoNTEiro 2317111
Valdir GaMa dE MaUES 1329260101
Valdiria raYMUNda raMoS SEKi 31565601
ValdoMiro loPES MacHado 12107001
ValEria alVES roMao 0589749701
ValEriaNa da coSTa MarTiNS 4010111
ValEriaNa oliVEira da coSTa 37025801
ValQUiria loBaTo NoGUEira 33541990103
VaNdErlEi MarTiNS 6677060101
VaNdErliNo fErrEira MacEdo 11037111
VaNdErSoN GUEdES doS SaNToS 5720048601
VaNUcia dE NaZarE dE SoUSa MoTa 0593662901
VEra lUcia BraSil dE MESQUiTa 7230020101
VEra lUcia MorEira GoMES MESQUiTa 45642001
VEra lUcia rodriGUES BraNco 326724501
VEroNica GoES aBrEU 37686801
VEroNica roSilda BarroS liMa 46166001
VicENcia da cUNHa alBUQUErQUE 30162001
VicENTE JacoB dE araUJo 6334111
VicENTiNa alVES PErEira 11392101
VirGiNia caMarGo ViEira 6816111
ViriaTo cordEiro dE oliVEira 54341101
ViTaliNa do ValE MoNTEiro 515437501
ViToria GoMES da SilVa 3700111
ViToria Marcia ESTrEla MacEdo 538678002
ViToria rEGia alENcar dE alMEida 34347101
WaldEMiro diaS da SilVa 12836111
WaldEMiro diaS da SilVa 37896801
WaldETE SilVa dE SoUSa 1403601
WaldEViNa MoNTEiro SoarES 6568111
WaldiNEY alVES dE carValHo 504614902
Waldira do carMo Marcal fUrTado 54638001
WaldoMiro BEZErra dE SoUZa 11476111
WaldoMiro da GaMa alVES 9320111
WaldoMiro da GaMa alVES 8460301
WalKiria dE SoUZa oliVEira 38516601
WalMir da crUZ cHaGaS 5287111
WalTEr carNEiro 7541121
WalTEr Joao da SilVa MENdES 56313780101
WalTEr SaldaNHa dE MElo 334898901
WaNda lUcia dUarTE PiNHo 1722121
WaNETH SaNTaNa oliVEira 1747111
WaNJa SUEli MaioliNo dE SoUZa 31498601
WENdEll MaTHEUS da SilVa TEiXEira 9370221
WENEYd WEYl PErEira 35417101
WESlEY JoaB dE oliVEira coSTa 13081221
WilSoN laMEira SoarES 12832111
XaViEr lEiTE GalVao 5757111
YaSMiN ViToria BaTiSTa fUrTado 572002150102
YNGrid dE oliVEira fUrTado 0592564001
YolENE dE aZEVEdo BarroS 515538001
YraPUaN NaSciMENTo dE oliVEira 9120111
YUKiHiKo iSHiGaKi 513604001
ZacHariaS da coSTa dUarTE 53233901
ZaNiTaS JoSE SoarES 5904600101
ZENaidE coElHo dE MElo ViEira 65377201
ZENaidE dE SoUZa BorGES 8927111
ZENEida da SilVa PErEira 1752111
ZENilda alMEida 11212221
ZENilda dE oliVEira loPES 64762401
ZiEl doS SaNToS fErrEira 1693580101
Zila rodriGUES dE araGao 2701111
Zilda coSTa dE MoraES 7348111
Zilda doS SaNToS BENTES 40401201
Zilda MarTiNS dE SoUZa 0016242601

ZildENor caValcaNTE frEiTaS 4604600101
ZoZiMo cHaGaS doS SaNToS 12975111
ZoZiMo SoarES dE SoUSa 9089101
ZUila MoNTE dE aTaidE 17243001
ZUlMira Maria rocHa 35266701

Belém, 01 de agosto de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGEPrEV.

editaL de coNVocaÇÃo Nº 12/2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo que a publicidade é um dos princípios constitucionais fun-
damentais regentes da administração Pública, compreendendo a transpa-
rência, a acessibilidade, a integralidade e a integridade das informações 
referentes à gestão administrativa e financeira da coisa pública; 
coNSidEraNdo que são princípios da governança pública a capacidade de 
resposta, a integridade, a confiabilidade, a melhoria regulatória, a presta-
ção de contas, responsabilidade e a transparência;
coNSidEraNdo a necessidade de atualização do cadastro dos inativos 
e pensionistas civis e militares, evitando-se assim pagamentos indevidos 
que representem prejuízo ao erário;
coNSidEraNdo o que dispõem a lei federal nº 10.887/2004 e a resolu-
ção 19.208, item 2.35 do TcE/Pa, sobre o recenseamento previdenciário e 
sobre o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial do Regime de Previdên-
cia dos Servidores Públicos;
coNSidEraNdo a instrução Normativa nº 001, de 08 de janeiro de 2020, 
do iGEPrEV, que disciplina o censo Previdenciário no Estado do Pará;
coNSidEraNdo que censo Previdenciário é de caráter obrigatório a todos 
os servidores inativos e pensionistas, civis e militares, inclusive aos que 
obtiveram a concessão de benefício previdenciário por força de decisões 
judiciais, em caráter provisório ou definitivo, vinculados ao Regime Próprio 
de Previdência do Estado do Pará, nos termos da lei nº 10.887/04;
coNSidEraNdo que o artigo 9º, ii da lei nº 10.887/04 dispõe sobre a 
obrigatoriedade de realização do recenseamento previdenciário dos servi-
dores públicos, no mínimo, a cada 5 (cinco) anos;
coNSidEraNdo que foram prorrogados os serviços de recenseamento 
para os servidores inativos e pensionistas até 31/07/2022, nas seguintes 
modalidades: presencial, à distância e domiciliar;
rESolVE: 
i – coNVocar oS BENEficiárioS aBaiXo liSTadoS Para ENTrEGa 
doS docUMENToS PENdENTES a fim de concluir o Censo Previdenciário, 
sem necessidade de realizar agendamento, no PraZo dE 90 (NoVENTa) 
dias, a contar de 01/08/2022, ou seja, prazo final 29/10/2022.
II – Cientificar os beneficiários convocados que o não atendimento à con-
vocação relativa ao censo Previdenciário acarretará a suspensão do paga-
mento do respectivo benefício e posterior cancelamento;
III – Cientificar que após o prazo especificado acima o pagamento do bene-
fício será suspenso por 90 (noventa) dias corridos, sem o comparecimento 
do titular, de representante legal ou procurador, o benefício será cancelado 
em virtude do não atendimento à convocação referente ao censo Previ-
denciário.
IV – Cientificar que, em conformidade com o art. 17, §1º da IN nº 001/2020 
iGEPrEV, após a suspensão do pagamento do benefício, além dos docu-
mentos exigidos para a realização do recenseamento, será obrigatória a 
instauração de procedimento próprio à liberação de crédito;
V – dar ciência e amplo conhecimento que, em conformidade com o art. 
17, §2º da iN nº 001/2020 iGEPrEV, em caso de cancelamento de bene-
fício, além dos documentos exigidos para a realização do recenseamento, 
será obrigatória a instauração de procedimento próprio para a reativação 
do benefício, a qual não implicará no pagamento dos valores referentes ao 
período em que perdurou o cancelamento do benefício;
VI – Dar ciência de que a lista de beneficiários disponibilizada abaixo foi 
atualizada até o dia 30/07/2022 às 14 horas. 

NoMe MatricULa
aBdiaS dE JESUS doS SaNToS 1306401
aBraao BaTiSTa dE MENEZES NUNES 51268000101
adalGiSa cardoSo NoGUEira 40612001
adElia caSSiaNa da SilVa MENdoNca 4607111
adElia SaNToS doS SaNToS 35145801
adElia SaNToS doS SaNToS 6211111
adEMir PiNHEiro dE frEiTaS filHo 2419460103
adriaN coSTa doS SaNToS 571979540101
adriaNo JUcElio fErrEira rEBoUÇaS 6773111
aEcilda dE SoUSa oliVEira 10167111
afifE dE faTiMa corrEa BarBoSa 49404601
aGENor BENaSSUlY MorEira 8666111
aGUida dE SoUZa araUJo 10075111
aiKa Vidal GoMES 57293000101
ailSoN JoSE rodriGUES 12619111
ailToN Gaia da SilVa 335533001
ailToN PErEira dE SoUZa 539052401
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airToN SEaBra da PENHa JUNior 506242001
alaErSoN MoNTEiro da SilVa 12977111
alair da SilVa NEVES 51793301
alBa MacHado liMa GUEdES 593111
alBa Maria lEao VEloSo 30495601
alBaNiTa MacEdo caSTro dolZaNiS 2706280101
alBErTo GoMES fErrEira JUNior 318866301
alcEBiadES BarBoSa ViEira 540724901
alciNdo carMESiM GoMES 10459111
alda roSira SilVa dE caSTro 12285111
aldalEa dE oliVEira MENdES 34719101
aldMa Maria alVES dE carValHo 19588002
aldMa Maria alVES dE carValHo 19588001
alEXaNdrE alMEida dE oliVEira JUNior 5722192101
alEXaNdrE PiNHEiro cardoSo 5720011201
alfra JESUS da SilVa 5723366801
alicE SaNTiaGo coSTa 11439111
aliNE dE PaUla cUPErTiNo 5723366401
alMira fErrEira dE aViZ 39828401
alUiZio GUilHErME SacraMENTo SoUSa 5705400101
alVaro adolPHo dE BriTo carValHo 632938102
alViNa ViEira alMEida 50460201
alZira SEVEriNa MarTiNS PacHEco 12872401
alZira SEVEriNa MarTiNS PacHEco 6512111
aMaNda iNGrid da SilVa aNdradE 12807451
aMarildo corrEa ViaNa 705146801
aMBroSiNa da cUNHa MorEira 517235701
aNa BEaTriZ MElo dE fiGUEirEdo 4123221
aNa clara GoMES do NaSciMENTo 13329111
aNa criSTiNa frEiTaS dE MoraES 970111
aNa da coSTa BarBoSa 1535670101
aNa daS GracaS SilVa NaSciMENTo 29010601
aNa dE JESUS carValHo 24941601
aNa dE NaSarE raiol da SilVa 8866801
aNa do Socorro TaVarES da SilVa 10051111
aNa fErrEira cardoSo 9735111
aNa GoMES dE oliVEira 49577801
aNa KarEM GoMES do NaSciMENTo 13329221
aNa lUcia Baia da SilVa 2093131
aNa lUcia dE SoUZa TraJaNo BaraTa 91100235010198
aNa lUZia diaS dE oliViEra 13687111
aNa MaGalHaES da SilVa PaNToJa 64497801
aNa Maria alVES da SilVa E SilVa 48099101
aNa Maria da SilVa coElHo 29597301
aNa Maria da SilVa NaVEGaNTE 68153901
aNa Maria dE aMaral SaNTaNa 11975221
aNa Maria dE SoUZa TEiXEira 33519980101
aNa Maria doS rEiS PErEira JoSaPHaT 83208101
aNa Maria faVacHo daS cHaGaS 22023001
aNa Maria frEiTaS dE aNdradE 18080701
aNa riTa BraNdao 33705260101
aNa roSa Sa da coSTa 48415602
aNa SaBiNo da SilVa 25895401
aNa SaNToS da SilVa 11299111
aNa Sofia SaNToS BEZErra 7530840101
aNa SoUZa da SilVa SaNToS 48895001
aNa ViToria coNcEicao doS SaNToS 20475780107
aNaNda dE BriTo fUrTado 572002150101
aNdrE lUiZ SacraMENTa 552108401
aNdrEliNa MoNTEiro dE SoUZa PalHETa 21687901
aNdrEliNa rodriGUES SalGado 58073201
aNETE do Socorro dE fiGUEirEdo PESSoa 25550501
aNGElica JUSTa da SilVa 9463111
aNGElica JUSTa da SilVa 54262801
aNGEliNa SoUZa da SilVa 36076701
aNGEliTa BarBoZa coSTa 11096111
aNiTa SoarES da SilVa 17408401
aNiZia PiNTo ViNHoTE 33446730101
aNNE BEaTriZ GoMES SaNToS 13266221

aNToNia coNcEicao do ESPiriTo SaNTo 35070201
aNToNia dE NaZarETH diaS fErrEira 7870001
aNToNia Maria da coNcEiÇÃo cHaGaS 20463000101
aNToNia Maria rodriGUES fiGUEirEdo 9362111
aNToNia Maria rodriGUES fiGUEirEdo 44895801
aNToNia MariSE BorGES SiQUEira 8032111
aNToNia PaNToJa da coSTa 31326201
aNToNia PirES dE SoUSa 30832301
aNToNio BoaVENTUra SilVa dE MaGalHaES 29448901
aNToNio carloS liMa E SilVa 520440201
aNToNio claUdio coSTa dE SoUZa 519615901
aNToNio coSTa araUJo 337545501
aNToNio da crUZ E SoUZa 335052501
aNToNio da SilVa 31322001
aNToNio dE liMa BarBoSa 12550111
aNToNio dE PadUa PErEira dE SoUZa 338402001
aNToNio doS SaNToS NaSciMENTo 4732501
aNToNio fErrEira dE BarroS 203300301
aNToNio fErrEira doS SaNToS 6578320101
aNToNio loPES doS SaNToS NETo 558066801
aNToNio MorEira da SilVa 5785111
aNToNio oliVEira doS SaNToS 5641111
aNToNio PaUliNo diaS 308504001
aNToNio PaUliNo diaS 13567111
aNToNio PorTEla dE aNdradE 46003601
aNToNio ValdEcY dE MoraiS SoUZa 506430901
aNToNio VilHENa cardoSo 9660111
aNToNio WilSoN rEiS SaNToS 520348101
arcaNGEla iNa dE caSTro NEGrao 35134201
ariSTEU cardoSo dE caSTro 500693701
arlENE rUTH fariaS MENdES 1485111
arlETE dE QUEiroZ MENdoNca 8752101
arlETE doS SaNToS 65218001
arliNE doS PaSSoS Vidal 30843901
arMiNdo fariaS GUiMaraES 1694800101
arTHUr GUilHErME aNdradE PiNa 33902090101
aUGUSTo carloS dE frEiTaS caliXTo 520784301
aUrEa doS SaNToS NaSciMENTo 632996901
aUrEa SoarES PErEira da SilVa 6731111
aUrEa SoarES PErEira da SilVa 0574593401
BalBiNa TEiXEira do roSario 45048001
BaSilia Maria PErEira 7269111
BENEdiTa crUZ dE araUJo 34713201
BENEdiTa do Socorro doS SaNToS fErNaNdES 5447111
BENEdiTa do Socorro doS SaNToS fErNaNdES 0545554501
BENEdiTa loPES da coSTa 55055802
BENEdiTa SENa fErNaNdES 55429401
BENEdiTa TElMa riBEiro fErrEira 514345401
BENEdiTo da SilVa lUZ 65083801
BENEdiTo didi dE aZEVEdo TEiXEira 553379103
BENEdiTo dioGENES calaNdriNi fErrEira 510736903
BENEdiTo EZEQUiEl dE SoUZa 204637701
BENEdiTo JaiME aNdradE SoUZa 340191001
BENEdiTo liMa fUrTado 204197901
BENEdiTo MoNTEiro ZEfEriNo 327426801
BENEdiTo NaTaliNo fErrEira rodriGUES 10265201
BENEdiTo TadEU SacraMENTo ViaNa 545622302
BENEdiTo ViEira da SilVa 503763801
BENSiMoN fErrEira NEVES 21475202
BErNadETE fraNciSca airES rocHa 19745901
BErNadETE VaScoNcEloS dE oliVEira 5244111
BiaNca GoNcalVES SilVa 12330221
BraZ rodriGUES da SilVa 6712111
cacilda PacHEco fErrEira 30119101
cacilda SilVa doS SaNToS 65849901
callil da SilVa MiraNda 541818580201
caMillo SilVa MoNTENEGro dUarTE 63331301
caNdida dE SoUZa 52747501
caNdida dUarTE da cUNHa 5744111
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carloS alBErTo da SilVa caValcaNTE 38798301
carloS QUEiroZ coElHo 13019111
carloTa da SilVa rEiS 3644111
carMElia BorGES aMoriM 10475201
carMEM aGraNair VirGoliNo TEiXEira 8083701
carMEM cErES coSTa MEdEiroS 19029201
carMEM dENiSE riGo 41748301
carMEM lUcia da coSTa GUrJao 5731111
carMEN dE JESUS MENdES dE caMPoS 22971701
carMEN NaSciMENTo coSTa 32002640201
carMENciTa GoMES NaSciMENTo 5904111
cEcilia da SilVa riBEiro 630797301
cEcilia fErrEira dE oliVEira 47188701
cEcilia SaNToS da SilVa 35450301
cElia Maria dE oliVEira loPES 53581801
cElia Maria SaNToS rocHa 326323101
cEliNa ValENTE dicKSoN 38903001
cEliNa ViEira dE SoUZa 54478701
cElSo oliVEira da crUZ 503759001
cElY rEGiNa alEXaNdrE coSTa 325014801
cESaliNa aNToNia da SilVa 20865501
cESar aUGUSTo BaSToS E SilVa 510916701
cESariNa dE SoUZa BraGa 13181401
cEZariNa BaTiSTa da coSTa 603730502
cHriSTiaN TiaGo BarroS dE BriTo 13597221
ciNira frEiTaS liMa 30779301
claUdETE liMa WaNZEllEr 31722501
claUdETiS dE SoUSa caJado 56854600101
claUdio SaNToS do NaSciMENTo 559108201
clEdiNalda da SilVa BarroS 65404301
clEiBEr SiQUEira do NaSciMENTo 520351101
clEidE MaUricio da SilVa MarTiNS 11272111
clEiNaldo BENEdiTo doS rEiS 340582601
clEiToN MESQUiTa doS SaNToS 581119801
clEoNicE coNcEicao caSTro SaNcHES 539706501
clEoNicE SilVa PErEira 25940301
cloViS GoMES da SilVa JUNior 501901001
coNcEicao BaTiSTa dE liMa carValHo 19424701
coNcEicao dE faTiMa SoUSa MoNTEiro 700408701
coNSUElo SoUZa doS SaNToS 505073103
crEUZa dE oliVEira NUNES 39903501
crEUZa MaciEl dE MoraES 10126111
criSTiaNo NoroNHa doS SaNToS 562131301
dalila oliVEira diaS rodriGUES 7350402702
dalila oliVEira diaS rodriGUES 54215430101
dalVa caroliNa doS SaNToS dE araUJo 55914300101
dalVa Maria alMEida BaTiSTa ParEira 4610111
dalVa Maria SilVa dE SoUZa 33623801
darci SarMaNHo MoraiS 6558111
darcY aNa PiNHEiro do aMaral 32690780101
darcY doS SaNToS ModESTo 5813111
darcYlENE loBo cardoSo 44618101
daVi lUcca aNdradE dE PiNa 33902090102
daYaNE criSTiNa loPES 12250111
dEa MiraNda dE SoUSa 50219701
dEBora GoMES rodriGUES 31026301
dElfiNa lEal BolSEN 38550601
dElMa GoMES PacHEco 1474331
dENiSE coNcEicao dE SoUZa TEiXEira 29496901
dENiSE riBEiro fEliPPE dE TolEdo 571107001
dENiZa araUJo NUNES E SilVa 10058701
dErlEY Maria caMElo doS SaNToS 24426001
dEUSa MEriaM da SilVa BriTo 205750201
dEUSa MEriaM da SilVa BriTo 12235101
dEUZaNira diNiZ SilVa 8379111
dEUZUila dE alMEida SaNToS 8359301
dEUZUiTE dE SoUZa riBEiro 50762801
diEGo rUaN aMaral PErEira 57671560101
diGNa Maria coVrE cardoSo 47467301

dioNEia Maria da SilVa BorralHoS 64188001
diorES SoarES dE MElo 38718501
dircE da SilVa diaS 52542101
diVaN fUrTado dE araUJo 35049401
dofila fariaS diaS 10286501
dolairdE Maria Mafra carNEiro 67484201
dolorES coNcEicao PaNToJa GUEdES QUarESMa 6415702
dolorES foNSEca BarroS 77844301
doNilSoN TaVarES fEliX 540978001
doraci araUJo GoMES dE SoUZa 24027301
doralicE caValcaNTE dE aTaidE 16613801
doralicE NaSciMENTo dE SENa PiNHEiro 36244101
dorila rioS caValcaNTE 5017111
doriS dUlcE fraNco dE caSTro 4931001
doriVal SPaTTi 5087301
doroTEia rodriGUES da SilVa 572113800101
dorValiNa BEZErra dE SoUZa 17805501
dUlcirENE SilVa PaNToJa 400949501
EdElVira SaNToS da crUZ ToBElEM 33038801
EdilEa PaSTaNa dE carValHo 7555801
EdilENE PENElVa da SilVa 13528111
EdilEUZa MiraNda alcaNTara 7527111
EdilSoN dE SoUZa caMPoS 338255901
EdiTE NaPolEao laGES 6272111
EdMilSaN Maia BarBoSa 68671901
EdNa Maria alVES PiNTo 5972111
EdNa Maria coSTa SilVa 42642301
EdSoN MarQUES iBiaPiNa 44538001
EdSoN PErEira corrEa 507108902
EdUardo corrEa NEGrao 338806901
EdValdo foNTENElE da SilVa 203630401
EdVaNa dE SoUSa SaNToS 6341010199
EdVaNE PENicHE cardoSo 54206790103
EdY QUEiroS GoMES 29827101
EiZE Maria PErEira MoTa 9839111
ElaiNE SilVia araUJo rodriGUES 11259111
ElaNE criSTiNa oliVEira da PaiXao liMa 12333111
Elci liMa da rocHa 44606801
ElENa da SilVa dUraNS 8375501
EliodEa SaNToS oliVEira SoTao 4066501
EliSaBETH SErraNo alBErT 3047301
EliSEU da SilVa SoUZa 35481301
EliVaNia liMa BarBoSa 34009800102
EliZaBETE dE SoUZa cUNHa 12077111
EliZaBETH caBral dE alBUQUErQUE 40024310401
EliZaBETH drEHEr NUNES MEira 83009701
EliZaBETH PESSoa GoMES da SilVa 318514101
EliZaNGEla da SilVa MoraES 538565201
EllEN KriSTiNa GoMES SaNToS 13266331
EloiSa ProGENio NErY 17417301
ElToN BraSil da coSTa 701029001
ElVira dE liMa NaZarE 12577111
ElZa oliVEira 26269201
EMaNUEl MENdES loPES 337708301
EMilia da coNcEicao cHaVES 67661601
EMiliaNa dE oliVEira MENdES BraGa 796180101
EraidES Maria caMaTa lorENZoNi 48138601
ErEciNa BriTo KaUffMaNN 7619111
ErEMiTa SaNToS do carMo 32723901
Eric TaVarES da lUZ 52575490201
EriSValdo JoSE da SilVa 559729301
EriValdo SilVa doS SaNToS 500093901
EroildES TriNdadE MaToS 10340111
EroTildES riBEiro rodriGUES 20724101
ESTEr caBral dE liMa 36057001
ETENEValda dE SoUZa corrEa 4977111
ETEValdo liMa MoNTEiro 8644401
EUcENir SilVa dE aZEVEdo 315469601
EUGENia aNdradE do NaSciMENTo 26766001
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EUGENio fraZao 2781201
EUlalia NaZarENa rodriGUES alMEida 17618401
EVaNdro MEdEiroS da rocHa 2307820101
EVEliN PErEira PaNToJa 41301101
EVElliN diEllE coUTiNHo MoUra 33869020102
EVElYN MicHEllY carNEiro PErEira 10617221
EXPEdiTa fErrEira da SilVa 64917101
faBio carNEiro GodiNHo 523235001
faTiMa do Socorro PiNHEiro dE MoUra 9811111
faUSTa NEoMESia rodriGUES dE SoUZa 5820111
fErNaNda faro dE MEllo 8653301
fErNaNda MiraNda QUiNTaS 327313001
fErNaNdo cESar rodriGUES da caMara 541932930101
fErNaNdo da SilVa 569862601
fraNciSca BarroS da SilVa 24806101
fraNciSca da coSTa araUJo 33642401
fraNciSca da SilVa GUEdES 11315111
fraNciSca dE JESUS rodriGUES dUarTE 19611801
fraNciSca dE JESUS rodriGUES dUarTE 2981111
fraNciSca dE PaUla aNdradE coSTa 13586001
fraNciSca dE SoUZa riBEiro lEiTE 8609111
fraNciSca do liVraMENTo dE frEiTaS SaNToS 26859301
fraNciSca firMiNo cardoSo 46032001
fraNciSca PErEira dE liMa 13207111
fraNciSca PErEira VEraS 66418901
fraNciSca SaraiVa dE SoUZa NETo 66821401
fraNciSco alVES dE alMEida 334477001
fraNciSco alVES dE SoUZa 600883601
fraNciSco alVES doS rEiS 520725801
fraNciSco alVES PiNHEiro 505781701
fraNciSco BriTo doS rEiS 18970701
fraNciSco carloS ViEira 204581801
fraNciSco dE aSSiS alENcar 318634201
fraNciSco HEiTor PErEira 334973001
fraNciSco JoSE BacElar alMEida JUNior 507552101
GaBriEl ValE SoBral da SilVa 541890620101
GaBriEllE PENicHE cardoSo 54206790101
GaldiNo alVES ZaQUEU 335562401
GENi rodriGUES da SilVa 6864111
GEorGiNa doS SaNToS BorGES 35229201
GETUlio caNdido rocHa 334822901
GEUZa Maria SoarES da caMara 534693201
GidEao SoUSa da SilVa 6332111
GiSElE do Socorro caMPoS da SilVa 515708002
GlEidE dE aNdradE 67134701
Graca Maria cardiaS dE frEiTaS 308366701
GraciETE SUElY GoMES BElEM 325555701
GraciETTE PacHEco GoNcalVES 2655111
Gracilda SilVa da coSTa 9900111
GUaJariNa carValHo dE SoUZa 32956801
GUilHErME PErEira da SilVa 8457301
GUSTaVo da SilVa SoUZa 11273331
GUSTaVo da SilVa SoUZa 0594338201
Haroldo oSValdo da SilVa alVarEZ 335869001
HElENa do Socorro cardoSo SallES 52863301
HEloiSa dE MacEdo liNS 1041111
HEloiSa TEiXEira BaSToS 318638501
HEloNEida Nicacio doS SaNToS 12546111
HENriQUETa iracY alENcar rodriGUES cardoSo 10023401
HErcilia dE loUrdES coSTa BiTTENcoUrT 17336301
HErMiNia BriTo da SilVa 6763111
HidEMBUrGo WilToN da SilVa VElaSco 11430111
Hilda dE liMa diaS 4659111
Hilda rodriGUES lEMoS 4124111
HildENY fErrEira liSBoa 10467101
idaliNa diaS da rocHa 4545111
idaliNa fraNca daNTaS 500726701
idiMar rEiS dE liMa 335930101
iGNEZ WENZEl 48121101

ilcElia Maria PESSoa SEriQUE 34920802
ilcElia Maria PESSoa SEriQUE 34920801
iNacio GoMES dE aSSiS NETo 11222111
iNES Maria fErrEira BaNdEira 4884111
iNEZ criSTiNa MarTiNS da SilVa 1921111
iNEZ dE carValHo loBo 66014001
iNEZ dElla PacE alVES 22915601
iolaNda dE carValHo coSTa 7622801
iolaNda dE SoUZa PESSoa 38350301
iracEMa BriTo da crUZ 50621520101
iracY da coSTa PErEira 75211801
iracY NaSciMENTo da SilVa 6474371
iraNY SoUZa coSTa 24347701
irENE aZEVEdo cordEiro 13826601
irENE da Sila oliVEira 26310901
irENE dE SoUZa MENdES 9889201
irENE fErrEira dE liMa 5344800101
irENE NaSarE alVES BraNco 18683001
iria lEal doS SaNToS rodriGUES 20313001
iriNEU GoNcalVES corrEa 13837101
iSaBEl PaNToJa E SilVa 20436601
iSac ViEira doS SaNToS SilVa 53997000101
iTacY diaS doMiNGUES 334841501
iTaMar TaVarES aNdradE 41298801
iTaMir fErrEira cUNHa 5223330101
iVaiZE rodriGUES da SilVa fErrEira 46073701
iValdo BraZ da SilVa 542004001
iVaNUZa aNdradE da coNcEicao 33902090104
iVoNE GoMES PErEira 19124803
iVoNE MarQUES dE araUJo 631278001
iZaBEl MElo cHaVES 3519620101
iZaira MEdEiroS PiNHEiro 13800201
iZaliNa fErrEira da SilVa 22384001
iZElida riBEiro doS SaNToS 13792801
JacirEMa caTariNa PiNTo carNEiro 3959190101
JacirEMa MoNTEiro NoGUEira da SilVa 506985801
JacirENa NaTiVidadE fErrEira 25509201
JacYara cHaVES raMoS 40016501
JacYra SoUZa fariaS 1557111
JaiME da crUZ MacEdo 336912901
JaNETE NaZarE doS SaNToS caNElaS 4449111
JaNETE NaZarE doS SaNToS caNElaS 29851401
JaNilda SoBrEira BorGES 9519111
JaNUa coEli araUJo dE oliVEira 33571550102
JaNUa coEli araUJo dE oliVEira 13915701
JEcoNiaS SilVa araUJo 542198501
JEfErSoN coSTa dE aSSiS 421956901
JEffErSoN fiGUEira dE SoUZa 12990111
JEffErSoN MiraNda 538834101
Joacir ViEira da coSTa 335611601
JoaNa da SilVa BarBoSa 33453701
JoaNa dE PiNHo ViaNa 602699001
JoaNa doS rEiS MoraiS lEao 23362501
JoaNa loBaTo cUNHa 18437301
JoaNa SaNToS corrEa 46880001
Joao alVES MoNTEiro 7214111
Joao Baia dE BarroS 5527470101
Joao BaTiSTa caMPElo 539093101
Joao BaTiSTa GoMES alBUQUErQUE JUNior 57293000103
Joao BaTiSTa PirES 556026801
JoÃo BaTiSTa rocHa do NaSciMENTo 8796111
Joao BaTiSTa rodriGUES do carMo 338792501
Joao da SilVa QUEiroZ 3127111
Joao daMaScENo cardoSo dE oliVEira 323578501
Joao dE dEUS fiGUEirEdo doS SaNToS 13153111
Joao doS SaNToS PalHETa 10235111
Joao GaBriEl NEVES dE SoUZa 33967620102
Joao GaiGNoUX doS SaNToS 601244201
Joao Haroldo GoNcalVES 25053801
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Joao loBaTo dE VilHENa 503712301
Joao MoNTEiro doS SaNToS 12275111
Joao MoNTEiro doS SaNToS 48931001
Joao NEY doS SaNToS alVES 6052601
Joao PaUlo doS SaNToS 38627801
Joao PEdro alVES dE carValHo 571953290101
Joao PEdro carValHo fErrEira 51273780103
Joao rodriGUES Baia 23075801
Joao SaNToS NUNES 75958901
Joao TElES dE oliVEira dUarTE 6861111
Joao ViTor BriTo dE frEiTaS 13066231
JoaQUiM SaNToS PiMENTEl 337739301
JoEl SilVa da foNSEca 12397111
JorcEliNa caMPoS SilVa doS SaNToS 17519601
JordEliNa BarroS dE oliVEira 58255701
JorGE carloS SaNTaNa dE oliVEira 319474401
JorGE carMo da SilVa 337445901
JorGE lUcaS caSTro dE oliVEira 57370600201
JorGE lUiS dE oliVEira cHaVES 72581101
JorGE MENiNEa Baiao 13973401
JorGE roBErTo aVElar 543029101
JoSE afoNSo MarQUES dE liMa 557947301
JoSE alBiNo filHo 9364111
JoSE aUGUSTo dE alMEida 9460111
JoSE aUGUSTo dE carValHo MiraNda PoMBo 327288501
JoSE cardoSo NUNES 337960401
JoSE carloS liMa da TriNdadE 57311780104
JoSE cirilo da SilVa 12090101
JoSE clEiToN PirES doS SaNToS 338672401
JoSE da coSTa rEiS 326288001
JoSE da riBaMar GaSPar dE aViZ 339028401
JoSE daVid dE SoUSa aMaNaJaS 10312111
JoSE dE fraNca filHo 540385501
JoSE fEliX alVES Maia 2369770102
JoSE fErNaNdES MoNTEiro 339925701
JoSE fErrEira da SilVa 8677001
JoSE GEdalBErTo lESSa liSBoa 516371402
JoSE GUilHErME BaTiSTa NUNES doS SaNToS 705189101
JoSE lUiZ BraGa MoUra filHo 518041401
JoSE lUiZ da crUZ carNEiro 338675901
JoSE lUiZ EVaNGEliSTa dE SoUSa 339857901
JoSE Maria alVES da coNcEicao 560490201
JoSE Maria da SilVa diaS 339749101
JoSE Maria dE oliVEira SaNToS 325183701
JoSE oTaVio MaGNo PirES 2836302
JoSE PErEira da SilVa NETo 508445801
JoSE riBaMar doS SaNToS loPES 339954001
JoSE TiBUrcio coSTa BarroS 10494111
JoSE TiBUrcio diaS SoBriNHo 324772401
JoSE TiBUrcio diaS SoBriNHo 6422111
JoSEfa PErEira alVES E SilVa 631654901
JoSEfa PErEira alVES E SilVa 11134111
JoSEfa riBaMar loUrEiro 325837801
JoSYaNE BraGa BarBoSa 5720349101
JoZilENE TriNdadE fialHo 11095111
JUdiTH GoES 24831201
JUdiTH SoUZa lEMoS 50078001
JUlia carolaYNE dE liMa SilVa 572218210104
JUlia cHriSTiNE SilVa crUZ 0592548401
JUlia cHriSTiNE SilVa crUZ 12578221
JUlia dE oliVEira cardoSo 16573501
JUlio do laGo fErrEira 336236101
JUSTiNa GaMa dE aZEVEdo 9667111
KaTia HElENa da cUNHa SilVa 4309111
KaTia HElENa da cUNHa SilVa 0017991401
KaYNara BaTiSTa dE MENEZES NUNES 51268000102
KEila Maria faria rodriGUES GoNZalES 3201803
KlEBEa BarroS raiol 1719111
laUra BaNdEira da SilVa 66812501

laUra PiNHEiro dE MoraES 3052111
laUriTa ModESTo corrEa 12772111
laUriTa ValES BarBoSa da SilVa 29080701
laYdE MaTToS dE aSSUMPcao MoNTES 40280001
laZaro dUTra SoUZa 700814701
lEci oliVEira NaSciMENTo 19945101
lEila cHriSTiaN liMa dE MENdoNca frEirE 523173601
lEila do Socorro fErrEira da coSTa 74524301
lEila Maria NiNa riBEiro aSSUNcao 319285701
lENi EUNicE dE PaiVa BriTo 40616301
lEoNardo BarBoSa da SilVa 319614301
lEoNardo SaNToS dE MiraNda 578510301
lEoNardo SiQUEira dE araGao JUNior 0592550601
lEoNidaS loUrEiro MarQUES da SilVa 7950201
lEoNilda fErNaNdES alVES 60016406
lEoNilda fErNaNdES alVES 60016402
lEoNor GoNcalVES PErEira dE SoUZa 18483701
liBEraTo liMa da SilVa 70024001
liBNY BarrETo do aMaral 201717202
lidia rodriGUES doS SaNToS 39672901
lidia rodriGUES doS SaNToS 39672902
liNdalVa oliVEira dE oliVEira 66791901
liNdalVa SilVa alMEida dE oliVEira 23175401
liNdaNor SaMPaio BoUTH 315879901
liNo rodriGUES da crUZ 37970001
lirio cardoSo 204697001
liSoMar rUffEil TaBoSa 1904970101
liZETE iVaNildE dE carValHo 16788601
loriS dE oliVEira NEVES 308490601
loUiSE KarollYNNE VaScoNcEloS caMPoS 13441221
loUrdES dE faTiMa dE alMEida GUEdES 47088001
loUrdES MEScoUTo dE MElo 9129111
loUrdES riBEiro dE MElo 7811111
loUriVal NUNES dE araUJo 6932901
loUriVal SoarES do NaSciMENTo 52970201
lUcaS MoNTEiro dE PaUla da foNSEca 12373331
lUcaS TriNdadE fialHo 11095221
lUcia Maria calaNdriNi MUriBEca 38722301
lUcia QUadroS da Graca 67216501
lUciaNa doS SaNToS MacHado liMa 117101
lUciclEa GoMES da SilVa carValHo 503847201
lUcidEa cardoSo MoNTEiro 12278111
lUcilENE PalHETa dE MENEZES 55771100103
lUciMar BarroS do NaSciMENTo 37063001
lUciMar lEMoS GoNcalVES 14219001
lUciNEia PiMENTEl GUErrEiro 25620001
lUciNEl Maria do rEGo alENcar 33872901
lUciola Maria rodriGUES SiQUEira 55576201
lUciola PaNToJa PiMENTEl 41735101
lUcirENE PiNHEiro daNTaS 5167910202
lUciValdo BaliEiro Garcia 339951601
lUcY caMPoS riBEiro 14352901
lUiGUi caUa carValHo dE oliVEira 13669331
lUiZ aNdradE dUarTE 8149111
lUiZ claUdio rUffEil rodriGUES 63205801
lUiZ coSTa PiNHEiro 8751111
lUiZ GUilHErME BEcKMaN caMPoS 339905201
lUiZ roMUlo fErrEira dE oliVEira 338462401
lUZia corrEa dE oliVEira 59563201
lUZia dE JESUS rodriGUES dE SoUZa 33549501
lUZia PaiVa do NaSciMENTo 45946101
lUZiNal GoNcalVES fErrEira 322276401
lYdia dE alMEida SiQUEira 1891111
MaiZa MENdES VUlcao 54057901
MaNoEl BENoNE PErEira doS SaNToS 337802001
MaNoEl BiZErra rocHa 340783701
MaNoEl dE JESUS da SilVa cariPUNa 508093201
MaNoEl dE JESUS lUcaS da crUZ 700912701
MaNoEl doS SaNToS dE liMa PiNTo 203057801
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MaNoEl doS SaNToS fErrEira 1894560102
MaNoEl fErNaNdES da coSTa 325359701
MaNoEl PErEira da coSTa 340067001
MaNoEla aUGUSTa da SilVa MaToS 41029202
MaNoEla aUGUSTa da SilVa MaToS 41029201
MarcElo aUGUSTo dE MElo E SilVa 5008521
MarcElo MElo dE BarroS 72751201
MarcElo MESQUiTa da PaiXao 8494111
Marcia cilENE coSTa PaNToJa 533589201
Marcia do Socorro NEVES do aMaral 6109221
MarcioNilia QUEiroZ cHaVES 559942301
Marco aNToNio BENTES rodriGUES 540800801
Marco aNToNio PErEira BEZErra 12995221
MarElY aMaral dE MElo 29247801
MarGarETE da SilVa BiTENcoUrT 91891990199
MarGarETE fEio BoUlHoSa 11784601
MarGarida PoNciaNo dE oliVEira 38601401
Maria adEliNa dUarTE ViEira 28085201
Maria alicE BaTiSTa doS rEiS 10339111
Maria alicE SENa fErrEira 26129701
Maria aMElia aNaiScE dE aViZ 65151601
Maria aMElia da lUZ SoUZa 67429001
Maria aMElia QUEiroZ MorEira da SilVa 77125201
Maria aNToNia dE loUrdES dE oliVEira NUNES 4298111
Maria aNUNciacao coSTa da coSTa 17479301
Maria aParEcida raMoS alEXaNdriNo 6093111
Maria aUrEa BaTiSTa dE SoUSa 13591111
Maria aUXiliadora rodriGUES dE aMoriM 1633121
Maria BarBoSa da SilVa 40747001
Maria BENEdiTa lEal SaNTarEM 6113111
Maria BENEdiTa TENorio SaNTaNa 8624111
Maria BErENicE cHaVES dE SoUZa 29748801
Maria caNdido riBEiro fErrEira 9543111
Maria cEcilia PoMPEU dE BarroS 55157001
Maria cElESTE dE oliVEira carNEiro 11049301
Maria cElia ValoiS GoNcalVES 325367801
Maria coEli rocHa dE SoUZa 35018401
Maria corrEa dE aNdradE crUZ 17488201
Maria coTTaS liSBoa raYol 30989301
Maria crEUZa GoMES dE oliVEira 25328601
Maria criSTiNa coSTa doS SaNToS 2673501
Maria criSTiNa da SilVa riBEiro 32469060101
Maria criSTiNa dE SoUZa PalHETa 33460640102
Maria da coNcEicao aBrEU NoVaES 9214201
Maria da coNcEicao alVES fErrEira 72937001
Maria da coNcEicao doS rEiS MarTiNS 39339801
Maria da coNcEicao dUraNS carValHo 18928601
Maria da coNcEicao fErrEira alVES 49105501
Maria da coNcEicao PErEira 327741001
Maria da coNcEicao PiNTo HolaNda 308491401
Maria da coNcEicao ViEira da SilVa 19885401
Maria da coNSolacao loBo dE alMEida 41676201
Maria da coNSolacao rocHa rEPolHo 25907101
Maria da coNSolaÇÃo ZaGUi 12718111
Maria da diViNdadE JorGE PErEira 316758501
Maria da Gloria coSTa VaScoNcEloS 52790401
Maria da Graca BoTao dE MacEdo 47847401
Maria da Graca laVarEda doS SaNToS 517409001
Maria da SilVa riBEiro i 35455401
Maria da SolEdadE doS SaNToS alBUQUErQUE 24657301
Maria daS GracaS alMEida da SilVa 24840101
Maria daS GracaS aZEVEdo doS aNJoS 32664001
Maria daS GracaS BraGa liMa 37836401
Maria daS GracaS caBral cErEJa 1931111
Maria daS GracaS coSTa da SilVa 6563111
Maria daS GracaS coSTa dE MEdEiroS 47901201
Maria daS GracaS da SilVa 319426401
Maria daS GracaS dE SoUZa MaToS 5107101
Maria daS GracaS do carMo lEao 55391301

Maria daS GracaS MaGalHaES dE JESUS 33690401
Maria daS GracaS NaSciMENTo dE SoUSa 26049501
Maria daS GracaS NEVES doS SaNToS 50840301
Maria daS GracaS PaiVa BESSa 9139111
Maria daS GracaS PaiVa BESSa 51265601
Maria daS GracaS PiNTo PErEira 54997501
Maria daS GracaS SaNToS oliVEira 42924401
Maria daS GracaS SilVa dUTra 3286331
Maria daS GracaS VilHENa BarBoSa 64171501
Maria daS MErcES coElHo coSTa 30904401
Maria daS NEVES SilVa 7488111
Maria daViNa PaNToJa rodriGUES 20504401
Maria dE BElEM rodriGUES loUrEiro 72266901
Maria dE faTiMa araUJo PiNHEiro 55759230104
Maria dE faTiMa BorGES MaGalHaES 5720289701
Maria dE faTiMa caMPoS aZEVEdo da coSTa 22769201
Maria dE faTiMa da SilVa araUJo 77632701
Maria dE faTiMa da SilVa SaNToS 21238501
Maria dE faTiMa dE liMa 517407401
Maria dE faTiMa GUrGEl dE oliVEira cErQUEira 6576111
Maria dE faTiMa MarTiNS dE SoUZa 10089221
Maria dE faTiMa MaScarENHaS fErrEira 73264801
Maria dE faTiMa MElo doS SaNToS 516325001
Maria dE faTiMa PalHETa aMaral 57084201
Maria dE faTiMa SilVa da rocHa 19299601
Maria dE faTiMa SilVa PaiXao 52311901
Maria dE faTiMa SoarES da SilVa 319326801
Maria dE loUrdES alcaNTara rEBElo 27047401
Maria dE loUrdES araUJo liNS 46157102
Maria dE loUrdES carValHo da coSTa 7975111
Maria dE loUrdES cordoVil SoarES 3853100101
Maria dE loUrdES cordoVil SoarES 31338601
Maria dE loUrdES corrEa dE carValHo 62727501
Maria dE loUrdES laMEira 36965901
Maria dE loUrdES MaToS PErEira 52239201
Maria dE loUrdES MoNTEiro fEiToSa 29701101
Maria dE loUrdES PErEira dE carValHo 3097111
Maria dE loUrdES PirES da SilVa 14391001
Maria dE loUrdES ValE dE fariaS 10628111
Maria dE loUrdES ViEira da SilVa 4880111
Maria dE loUrdES ViEira da SilVa 58197601
Maria dE NaSarE Maia SaMPaio SaNTaNa 19325901
Maria dE NaZarE cESar alBUQUErQUE 14428201
Maria dE NaZarE coUTiNHo doS SaNToS 12087111
Maria dE NaZarE da SilVa SaNToS 57025701
Maria dE NaZarE da SilVa SoUZa 30786601
Maria dE NaZarE dE oliVEira 57125301
Maria dE NaZarE diaS QUEiroZ 10726301
Maria dE NaZarE fiUZa dE MElo PErEira 1083901
Maria dE NaZarE liMa doS rEiS 254960101
Maria dE NaZarE liMa MENdES 21502301
Maria dE NaZarE MaciEl 6206111
Maria dE NaZarE PaiVa dE fraNca 8264111
Maria dE NaZarE PaNToJa da TriNdadE 624111
Maria dE NaZarE PENa MarQUES 4951401
Maria dE NaZarE PErEira PEdroSo 31690301
Maria dE NaZarE rocHa da TriNdadE 11780111
Maria dE NaZarE SaNToS dE SoUZa 19661401
Maria dE NaZarE SaNToS TaMEr 3821111
Maria dE NaZarE SilVa doS SaNToS 3858320201
Maria dE NaZarE SilVa doS SaNToS 11995401
Maria dE SoUSa araGao 49841601
Maria diNa cHaGaS dE SoUSa 59576401
Maria do carMo ESTEVES ViEira 20967801
Maria do carMo fErrEira oliVEira 319573201
Maria do carMo foNSEca fErrEira 34548201
Maria do carMo rEiS dE fariaS 52685101
Maria do carMo riBEiro SodrE 29436501
Maria do carMo rodriGUES dE frEiTaS 32986001



diário oficial Nº 35.064   31Terça-feira, 02 DE AGOSTO DE 2022

Maria do carMo SaMPaio faro 31367001
Maria do carMo SoUZa da SilVa 7869111
Maria do cEU do NaSciMENTo SoUSa 35117201
Maria do NaSciMENTo SoUSa 64433101
Maria do PErPETUo Socorro BorGES coSTa 10011001
Maria do PErPÉTUo Socorro SoEiro fErrEira 533184601
Maria do roSario carValHo da SilVa 59637001
Maria do Socorro frEiTaS caMPoS 507062701
Maria do Socorro liSBoa PiMENTEl 25917901
Maria do Socorro MElo SoUZa 6294221
Maria do Socorro PaNToJa da SilVa 42883301
Maria doraci dE araUJo caldaS dE alMEida 54880401
Maria doS aNJoS coSTa 10692501
Maria doS iNocENTES coElHo fUrTado 54669001
Maria doS rEiS GUSMao da coSTa 19759901
Maria dUlciNEa dE VaScoNcEloS riBEiro 75372601
Maria dUlciNEa SErra lUZ 5211241
Maria dUlcirENE da cUNHa SaNTaNa 50741501
Maria Ecilda dE frEiTaS aMaral 517064801
Maria EdNa fErrEira 39699001
Maria EdUarda alMEida fErrEira 571743580202
Maria EdUarda da PaiXao liMa 12333221
Maria EdUarda riBEiro TEiXEira 571985280101
Maria ElaicE GoMES 22265801
Maria EliElZa BarBoSa da foNSEca 53774801
Maria EliZaBETH rodriGUES BarriGa 539698001
Maria EliZaBETH SilVa da SilVa 29700301
Maria ElMa BarBoSa SaloMao 17279001
Maria ESTEla MoraES doS SaNToS 20674101
Maria ESTEla riBEiro NaZarENo 517204701
Maria EUGENia PErEira da rocHa 22924501
Maria EUlalia dUarTE dE SENa PiNTo 30737801
Maria EVaNGEliSTa dE SoUSa SaNToS 20658001
Maria fErNaNda rodriGUES da SilVa 0592616201
Maria fErNaNdES doS SaNToS 517369801
Maria fErrEira dE SoUZa 8679111
Maria fErrEira SalES 6147111
Maria firMiNo dE oliVEira 6474111
Maria GEorGETE WalfEdo PESSoa 26330302
Maria GEorGiNa dE MoUra raBElo 10733602
Maria GoMES faial 35031101
Maria GraciETE cHaVES dE oliVEira 39580301
Maria GraciETE SaNToS MorEira 55389101
Maria GUioMar ViEira 24867301
Maria HElENa aUTraN MacHado dE PadUa coSTa 1887121
Maria HElENa da rocHa ModESTo 12842111
Maria HElENa dE frEiTaS 30763701
Maria HElENa doS SaNToS loPES 11821401
Maria HElENa foNSEca dE araUJo 33456530103
Maria HElENa loBaTo coElHo 55666101
Maria HElENa MoraiS da SilVa 41404201
Maria HElENa oliVEira da crUZ 18787901
Maria HElENa rodriGUES MoraES 323659502
Maria HElENa VicENTE NaSciMENTo 14995001
Maria HEloiSa dE SoUSa SiMoES rodriGUES 17536601
Maria iErEcE SaNTiaGo MENdES 34265301
Maria ilMa alVES MoUra 20460901
Maria ilMa SoUZa dE SoUZa 12746111
Maria iNEZ BaTiSTa alVES 51013001
Maria iNEZ rodriGUES fraGa 34143601
Maria iNEZ rodriGUES fraGa 34143602
Maria iNocENcia lEal aMador 60479801
Maria iradENE da SilVa MiNa 47907101
Maria iraNEidE fraNco coUTo 631238102
Maria iraNilda MoUra da foNSEca 2215271
Maria iSaBEl dE oliVEira SilVa 34338201
Maria iVaNilda foNSEca doS BaNHoS 26064901
Maria iVaNY rodriGUES loBao 28949301
Maria iVoNE GodiNHo dE MoraES 5336801

Maria iVoNETE dUarTE dE SoUSa 48843701
Maria iZaBEl MoNTEiro da coSTa 44728501
Maria iZaBEl rEiS MarcoliN 315509901
Maria iZaBEl SolaNo dE MiraNda 65622401
Maria JarES alVES 35110501
Maria JoaNa GoNcalVES da SilVa 33521530101
Maria JoSE caBral MarQUES 39959001
Maria JoSE caMPoS MoUra MElo 2741301
Maria JoSE da SilVa MarQUES 30909501
Maria JoSE daS NEVES alVES 319266001
Maria JoSE dE JESUS SoUZa 321443501
Maria JoSE fialHo 33903201
Maria JoSÉ GoMES da SilVa 33655140101
Maria JoSE loPES da coSTa 10601111
Maria JoSE loPES diaS 54457401
Maria JoSE MiraNda da rocHa 12381101
Maria JoSE NaSciMENTo NaZarETH 40014901
Maria JoSE PaZ GUEdES 14993401
Maria JoSE PoNTES SaldaNHa 30721101
Maria JoSE SaNToS 67873201
Maria JoSE SiQUEira SaNToS 48025802
Maria JoSE SoUSa SaNToS 44441301
Maria JoSE ViEira WaNdErlEY 50779201
Maria JUdiTE da coNcEicao riBEiro 40963401
Maria JUdiTE dE araUJo 64823001
Maria JUrEMa carValHo carrEira 2727801
Maria lETicia PiNTo da rocHa 25040601
Maria liMa da SilVa 41051901
Maria liNdaSSUl GoMES caValcaNTE 1716111
Maria lUcia PErEira ricardo 19603701
Maria lUcia riBEiro 1979131
Maria lUcidalVa caValcaNTE NoGUEira 67904601
Maria lUiZa aNGElo ZaGalo 51754201
Maria lUiZa coSTa doS SaNToS 29458601
Maria lUiZa da coNcEicao SaNToS 10839111
Maria lUiZa diaS da foNSEca 3160111
Maria lUiZa diaS da foNSEca 11830301
Maria lUiZa MacHado Prado dE SoUSa 325478001
Maria lUiZa oliVEira cUNHa 45024301
Maria lUiZa SoUSa alMEida STEcEi 44956301
Maria lUiZa TaVarES BriTo 44342501
Maria lUZia NaSciMENTo SilVa TaVEira 205897902
Maria MacEdo fErrEira 4001111
Maria MadalENa carValHo HENdErSoN 11487101
Maria Maia da SilVa 4352111
Maria MalViNa MoNTEiro alVES SoUZa 42672501
Maria MarlENE araUJo TEiXEira 8000401
Maria MarlENE caSTro do ESPiriTo SaNTo 33684240101
Maria MarTiNS alVES 9731111
Maria MiracY dE oliVEira liSBoa 45523701
Maria Moacira da SilVa TorrES 321908901
Maria Nadir MaToS PErEira 37672801
Maria NaiZa ViEira doS SaNToS 46981501
Maria NaTaliNa dE oliVEira carNEiro 72503001
Maria NaTaliNa frEiTaS doS SaNToS 32273301
Maria NaZarE coElHo BarroS 6676111
Maria NaZarE diVa araUJo 37416401
Maria NaZarE PiNHEiro MacHado 54104280101
Maria NEYla ViEira fiGUEira 17055001
Maria NilZE PiNHEiro 6705221
Maria olGa doS SaNToS crUZ 21361601
Maria oNEidE MarTiNS dE MENdoNca 16887401
Maria oNilda da SilVa 7862001
Maria PaNToJa coSTa 20617201
Maria PErEira liMa 22405701
Maria PErPETUa coMEcaNHa MiraNda 33194501
Maria PiMENTEl MariNHo 4242111
Maria PiNTo NoGUEira 66803601
Maria PriScila SaMPaio dE alMEida 12904111
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Maria PriScila SaMPaio dE alMEida 325355401
Maria raiMUNda BriTo aSSUNcao 54736001
Maria raiMUNda dE araUJo SilVa 29256701
Maria raiMUNda diaS SaNTarEM 46126101
Maria raiMUNda doS SaNToS roSa 325428301
Maria rEGiNa SacraMENTo 15065701
Maria rEiS cHaVES 23794901
Maria roSa SarMENTo PErEira 2509070199
Maria roSa SarMENTo PErEira 11181301
Maria roSElY VaScoNcEloS 13441111
Maria roSiNEidE dE liMa do ESPiriTo SaNTo 0590393301
Maria roSiNEidE dE liMa do ESPiriTo SaNTo 13000111
Maria roZariTa da SilVa riBEiro 12680111
Maria SalETE araUJo dE oliVEira 33448000107
Maria SaNTaNa dE oliVEira 5674111
Maria SUElY da SilVa SoarES 67682901
Maria TErEZa MEirElES caldaS 52220101
Maria TErEZa MiraNda araUJo 8965601
Maria TErEZiNHa daS cHaGaS craVo 322505401
Maria TriNdadE do NaSciMENTo 15118101
Maria ViTaliNa da SilVa JorGE 54426401
Maria WilMa TaVarES dE MoraES 52767001
Maria ZariTa SaNTaNa Naiff fUrTado 536992401
Maria Zila da crUZ dE caSTro 22931801
Maria Zilda da coSTa 26423701
MariaNa arlETE dE lacErda SaNToS 49418601
MariaNa dE oliVEira lEiTE 33644370101
MaridalVa MoNTEiro coSTa 50600101
MarilENE carliNda dE liMa alVES 540092902
MarilUcE carValHo diaS 28093301
MarilZa dE oliVEira liMa 10806111
MarilZa NaZarE MarTiNS da SilVa 46962901
MarilZa NaZarE MarTiNS da SilVa 32179730102
MariNa da SilVa NUNES 8811111
MariNa rodriGUES TaVarES 516108801
MariNaldo rodriGUES dE BarroS 339285601
MariNalVa da SilVa PErEira 26446601
MariNalVa GoMES da rocHa 10465111
MariNalVa GoMES da rocHa 10465113
MariNEidE corrEa Barra 6982111
MariNElSE MariNHo riBEiro 6269111
Mario da SilVa PiNTo 337060701
Mario doS SaNToS SilVa 339895101
Mario fErNaNdo MarQUES PiNTo 6399111
Mario laErcio MarTiNS alVES 340556701
MariSE EUfraSia rodriGUES 64577001
MariSE loPES NUNES 324412101
MariZETE MUNiZ BaNdEira 44753601
MariZETH PErEira da SilVa 42446301
MarlEi GoNcalVES PErEira 8411111
MarlENE dE dEUS TaVarES da SilVa 519495401
MarlENE MarialVa TEiXEira 12249111
MarlUcE criSTiNa doS SaNToS NaSciMENTo 327000103
MarlUcE PiNHEiro MiraNda 41287201
MarlY do Socorro daNTaS dE SoUZa 202225701
MarTiNHa TEodora cUNHa da SilVa 20189801
MarTiNHo SoarES MoNTEiro 2210230101
MarY criSTiNa SoUZa frEiTaS 19797101
MarYlUrdES dE NaZarE PiNHEiro 632005801
MaTEUS carloS liMa do ESPiriTo SaNTo 337683401
MaTEUS dE QUadroS NicolaU 55998060102
MaTHEUS SoarES GalVao 8979321
MaTHildE dE oliVEira MElo SaNTaNa 19045401
MaUro SEBaSTiao cordEiro GUiMaraES 6795231
MaUro SErGio MarQUES SilVa 527060001
MEciaS SilVa BriTo 559815001
MEirE dioGo NUNES 879221
MENESio MiraNda BriTo 12165701
MEriaM SoarES SoEiro 13488111

MidiaM GUariTa da SilVa 30611801
MiGUEl aNToNio diaS MElo 337163801
MiGUEl GalVao doS SaNToS 3173900101
MiGUEl MENdES BarBoSa NETo 7892111
MildEr raiMUNdo falcao dE carValHo JUNior 516460501
MilToN SEVEriNo da SilVa 6864170102
Miraci da SilVa carValHo 8809901
MiriaM araUJo do carMo 52188401
Moacir VoGado aBadESSa 14805901
MoiSES loPES 521036401
NaidE BaTiSTa fErrEira 849111
NaidE da coNcEicao MoUra GUrJao 315371101
NailZa SilVa da SilVa 19589801
Nair da SilVa rodriGUES 16908001
Nair fErrEira TElES 553158601
NaiSa MoraES fErrEira 12840111
NarMEN Garcia dE MoraES 21491401
NaSario GoMES doS SaNToS 338131501
NaTiVidadE dE BarroS 11983001
NaZarE cardoSo da SilVa 9780111
NaZarE da SilVa fErrEira 60572701
NaZarE do Socorro da SilVa cHaVES 510121202
NaZarE liNcolN NaVarro fErrEira 18167601
NaZira SilVa dE SoUSa 50121201
NEdi dE SoUZa oliVEira carValHo 5821820101
NEHEMiaS NaSciMENTo da SilVa 335887901
NElSoN dE fiGUEirEdo riBEiro 518686203
NElSoN NaZarENo NEVES 32016350101
NEocY MacEdo dE JESUS 23370601
NErcY SaraiVa da coSTa 34546601
NEriTa GoMES daVi 41894301
NEUZa cUNHa dE BriTo 7876001
NEUZa fErraZ dE oliVEira PalMEira 67128201
NicolE Maia PiNHEiro 13646221
NiEda BEZErra dE alMEida 54073001
NilcE Maria dE SoUSa EliaS 50388601
NilcElia Maria daVid TEiXEira 50202470101
NilSoN fErrEira MoNTEiro 1198650101
NilToN coSTa dE araUJo 335494601
NilToN SErGio SilVa dE SoUZa 52649280201
NilToN SilVa daS NEVES 6089502
NilZa do Socorro oliVEira coSTa 7096111
NiValdo fraNca GoMES 8807111
NoEMa MarcEliNo MarQUES da SilVa 73066101
odETE oriGUElla alarcao dUarTE dE oliVEira 23210199
odila MarTiNS rEiS 4911231
odilardo dE aNdradE E SilVa 7594111
odiNEa do carMo SilVa da coSTa 918208090199
ofElia rodriGUES da SilVa 6487401
olGa SUEli riBEiro dE caSTro PUGa 9842601
olGariNa cardiNS PiNTo 11146111
oliNda GoMES doS SaNToS 54448501
oliNda SalHEBE oliVEira 6587111
olira alVES fEiToSa rEiS 45819801
oliVar MoNTEiro NoNaTo 2984680102
oliVia MErcES dE SoUZa MaGalHaES 16499201
oMalEa BaSToS da SilVa 33906701
oNElY Maria NaSciMENTo ElErES 30944301
oNElY Maria NaSciMENTo ElErES 5088111
orlaNdiNa dE SoUZa oliVa 321585701
orlaNdiNo rodriGUES ViEira dE MaToS 315896901
orlaNdiNo rodriGUES ViEira dE MaToS 50694750201
orlaNdo BaraTa PaNToJa 7515100101
orlaNdo GalVao NEGrao 2094002
oScariNa da SilVa cardiaS 11730111
oScariNa MarTiNS da SilVa 326535801
oScariNa SoZar coNcEicao 46682401
oSEiaS roBErTo dE frEiTaS 33933401
oSMariNa HaGE BarBoZa 32933901
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oSMariNa lEiTE da rocHa 52965601
oSMariNa MoNTEiro EVaNGEliSTa 1609801
oSValdiNa oraciNa dE MoraES NEVES 8023111
oSValdiNa oraciNa dE MoraES NEVES 15353201
oTilia rodriGUES cHaVES 5678201
ParaGUaSSU TaVarES PErEira riodadES 31522510101
PaUlo dElcio BarBoSa 5626001
PaUlo SErGio caMara dE SoUZa 33692930101
PaUlo SErGio NUNES PiNTo MarQUES 3224111
PaUlo ViNiciUS aZEVEdo BarBoSa 52220440204
PEdro lEal corrEa 13189111
PEdro PaUlo PErEira dE MiraNda 339216302
PEdro PiNTo da coSTa 334809101
PETroNila alVES MoNTEiro 13121111
PiraGiBE BraGa da coSTa 10334111
raiMUNda alGENir Maia TorrES 6873111
raiMUNda BarBoSa dE oliVEira 4333111
raiMUNda cardoSo WaldEMar 19024101
raiMUNda cElia BraGa fErNaNdES 28992201
raiMUNda cordEiro dE MElo aMoriM 3759111
raiMUNda coSTa da TriNdadE 50367301
raiMUNda da coNcEicao E SilVa 13310111
raiMUNda da coSTa NUNES 4918111
raiMUNda da Gloria loPES 517027301
raiMUNda da rocHa SaNToS 327103001
raiMUNda da SilVa caMPoS 5344111
raiMUNda do carMo clEMENTE 31394701
raiMUNda doS rEMEdioS fErrEira 32634801
raiMUNda doS SaNToS araUJo 1987111
raiMUNda fErrEira dE araUJo 20008501
raiMUNda iraNdi BriTo da SilVa 50572201
raiMUNda lUcaS da SilVa 38345701
raiMUNda MENEZES 38339201
raiMUNda MoNTEiro da coSTa GoMES 5556111
raiMUNda NaSciMENTo SilVa 32544901
raiMUNda NaZarE liMa GoUVEa 2788002
raiMUNda NoNaTa SoarES BaTiSTa 24758801
raiMUNda NUNES dE Sa 10079111
raiMUNda oNEidE SaNToS E SilVa 19333001
raiMUNda PErEira do NaSciMENTo 1990440101
raiMUNda QUEiroZ PErEira 10629101
raiMUNda SUElY daS GracaS daMaScENo SaNToS 31612102
raiMUNda SUElY daS GracaS daMaScENo SaNToS 31612101
raiMUNda VidilENa faVacHo da SilVa 10357111
raiMUNda ViEira BriTo 17105001
raiMUNdo BaTiSTa 203089601
raiMUNdo carloS daMaScENo 35045101
raiMUNdo carloS daMaScENo 35045102
raiMUNdo corrEa BarBoSa 334592001
raiMUNdo daNTaS dE oliVEira 12494111
raiMUNdo dE aBrEU MElo 855450101
raiMUNdo EValdo TaVarES NoroNHa 7872111
raiMUNdo fariaS 318479001
raiMUNdo fraNciSco cardoSo da SilVa 336049001
raiMUNdo GUiMaraES ViaNa NETo 28679601
raiMUNdo JoSE Maria raMoS 327829801
raiMUNdo liMa da SilVa 9531111
raiMUNdo loBaTo TorrES 15712001
raiMUNdo NaTaliNo VilHENa PaNToJa 336297301
raiMUNdo NEPoMUcENo 15483001
raiMUNdo NoNaTo BaNdEira da coNcEicao 3386990101
raiMUNdo NoNaTo da SilVa coSTa 321650001
raiMUNdo NoNaTo da SilVa ii 204761601
raiMUNdo NoNaTo rodriGUES MoNTEiro 506461901
raiMUNdo NoNaTo SilVa dE SoUZa 338176501
raiMUNdo PiNHEiro 9127111
raiMUNdo rEGiNaldo carMo caldaS 202530201
raiMUNdo SalVador BaTiSTa doS SaNToS 6612501
raMiro da PaiXao 7011490101

raMSES WElliNGToN da SilVa TEiXEira 571985280102
rEGiNa cElia fariaS rENdEiro 49330901
rEGiNa lUcia da SilVa liSBoa 10616111
rEGiNa lUcia fUrTado dE SoUZa 603729102
rEGiNa Maria cElia doS SaNToS NaSciMENTo 38521201
rEGiNaldo TriNdadE cHaGaS 10455111
rEiNaldo JoSE da SilVa 205904502
rEMiS iVETE Garcia da coNcEicao 757111
rENEE EliZaBETE da SilVa ViEira 40561201
rENElda BorGES dE oliVEiora 10093111
rENildE NUNES fUrTado dE oliVEira 59182301
ricardo HENriQUE MoraES PaNToJa 338189701
ricardo MiraNda MUfarrEJ 47236001
ricardo PaES SalGado 25235201
riTa corrEa PalHETa 33514240101
riTa corrEa SoarES 4500111
riTa dE caSSia NaSciMENTo aGUiar 9714111
riTa dE caSSia NaSciMENTo aGUiar 9714112
riTa dE caSSia oliVEira BriTo 565653202
riTa roSENdo da SilVa 48252801
riZolETE Maria dE liMa ScHMidT 55848601
roBErTo GEorGE fErrEira da SilVa 339188401
roBErTo rocHa SiQUEira 6419280102
roBErTo roSa coSTa 502000001
roMilda SilVa fErrEira 9949111
roNaldo da SilVa araGao 10153111
roNaldo dE carValHo SoarES 6881111
roNaldo lUcio SaNTa roSa MENEZES 327514001
roNaldo MoNTEiro da SilVa 11854111
roSa frEiTaS dE SoUSa 48135101
roSa Maria MarTiNS oliVEira 315136001
roSa riBEiro da SilVa 31669501
roSaNa dE JESUS SoUZa da coSTa 507194101
roSaNa SoUZa lEao 513688101
roSEMErY ESTUMaNo ValENTE 54607001
roSiclEa ESTUMaNo doS SaNToS 572048650103
roSilENa HENScHEl caNElla 6683111
roSiValdo liMa dE SoUZa 558336501
roZiMar dE faTiMa MoraES BarBoSa 25326001
rUBEM Waldo rocHa dE oliVEira 11383111
rUi da coNcEicao TaVarES 54488401
rUTE BorGES da SilVa 41817002
rUTH PENHa da SilVa 39690701
SaBiNo carValHo oliVEira 57230601
SaMUEl VilaNoVa doS SaNToS 700952601
SaNdra HElENa PErEira fErrEira 1325111
SaNdra Maria dE carValHo cUNHa 31496001
SaNdra Maria GoMES VEiGa 24142302
SaNdra SUElY PiNHEiro da crUZ 10628221
SaNdra SUElY rodriGUES dE SENa 1871111
SaNdY KaElEN da SilVa fErrEira 6064990104
SaraH raiol rodriGUES 15745701
SEBaSTiaNa MarcEliNa dE caSTro coSTa 49624301
SEBaSTiaNa MoNTEiro SoUZa 31259201
SEBaSTiao BarroS doS SaNToS 12592111
SEBaSTiao PaiVa SodrE 6466101
SElENa fraNciSca dE QUEiroZ ViEGaS 31691101
SElMa aNGEliNa SilVa SoUSa 12196701
SElMa dE NaZarE SalES da coSTa 67464801
SElMa riBEiro MaTa 3299111
SElMa riBEiro MaTa 0016340601
SHEila Maria alMEida GoMES fErrEira 318865501
SilaNE SoarES SilVa 572218210103
SilVaNa MarGarETH MorEira dE SoUSa 46834701
SilVaNa Maria Macola  PacHEco coSTa 12395113
SilVaNa Maria Macola  PacHEco coSTa 12395112
SilVia criSTiNa coSTa dE aSSiS 6295111
SilVia Nair laMEGo aMaro 36293001
SiMoNE JaQUEliNE liMa dE oliVEira 10882111



34  diário oficial Nº 35.064 Terça-feira, 02 DE AGOSTO DE 2022

SiMoNE NEVES da SilVa 7658111
SiNVal GEroNcio dE SoUZa 202516701
Siria da SilVa cardoSo 33626710103
SodrElia TEiXEira coSTa 31785301
Sofia frEirE MacHado 609840107
Sofia MoNTEiro da coNcEicao 11106601
SolaNGE do Socorro da SilVa MENdoNca 705257001
SolaNGE Maria GUEdES dE liMa 52870601
SolaNGE MarY daS NEVES PiNa 5581601
SoNia Maria da coNcEicao carValHo ViEira 601479801
SoNia Maria loBaTo BEllo 83005401
SoraYa alVES dE araUJo 8644111
SoraYa alVES dE araUJo 5419303601
SUaMY GUSMao da SilVa JUNior 338621001
SUElY Maria alVES GaTiNHo BorBa 3980710101
SUlaMiTa PErEira da SilVa 13309221
SUSaNE fErrEira GoMES 13266111
SUZaNa claUdia SilVa E SoUZa 51266220202
SUZaNa claUdia SilVa E SoUZa 0594363201
SYllaS da SilVa JardiM 322571201
SYMoNE criSTiNa da SilVa coSTa liMa 9181111
SYMoNE criSTiNa da SilVa coSTa liMa 5418007101
Tacilia ViEira dE SoUSa 37103301
TaliSSoN lEVir raMoS dE frEiTaS 13066121
TaNia cErQUEira alViM 538679901
TaNia dE caSTro diaS 77795101
TEofilES GoMES do carMo 327969301
TErESa MarTiNS dUarTE 548839701
TErESiNHa carValHo da SilVa raMoS 47411801
TErESiNHa dE JESUS ScErNi 555983901
TErEZa cardoSo PErEira 6998111
TErEZa carrEra loBaTo 8763701
TErEZa coNcEicao da SilVa loBo 37837201
TErEZa dE JESUS SoBral fUro 7654111
TErEZa GrUVira dE aBrEU 12430301
TErEZiNHa dE JESUS SoUZa 11749121
TErEZiNHa Garcia da coSTa 37530601
TErEZiNHa Girao dE QUEiroZ 64211801
TErEZiNHa GoNcalVES NEVES SENa 516579201
TErEZiNHa MarTiNS MoraES 42230401
TErEZiNHa rodriGUES doS rEiS 29636801
TErEZiNHa SilVa da SilVa 49083001
TErEZiNHa SoUZa dE SoUZa 10074901
THErEZiNHa ESQUErdo da SilVa 51720630101
UliSSES caSTro cardoSo 474730104
ValdEMar SidoNio SoarES 6290111
ValdiclEY doS SaNToS rodriGUES 9540221
Valdir doS SaNToS BraGa 8513801
ValdoMiro dE BriTo liMa 523301101
ValMir dE frEiTaS 33350890201
ValTEr doS SaNToS ViEira 516520201
VaNda MENdES do carMo 23012001
VaNESSa GoMES da SilVa 571991610102
VaNJa HElENa fEio dE SoUZa 34237801
VaNUZa da coSTa SilVa 7589111
VENEraNda dE oliVEira coNcEicao 31949001
VENiNa crUZ liBEraTo SENa 33450170101
VEra lUcia alVarES aTaliBa 4705111
VEra lUcia dE aViZ coSTa 34402801
VEra lUcia GoMES TraVaSSoS 40471301
VEra Maria BENTES fraGa 30835600101
VEra Maria liMa PaNToJa 72731801
VEra SENa do NaSciMENTo SilVa 583697201
VirGiNia dE aZEVEdo PicaNco 25610201
ViValdo BriTo cUiMar 2333580101
ViViaNE doS PraZErES cardoSo 12282113
WaldEMar fErrEira PiNTo 4022730101
WaldEMir oliVEira corrEa 510096801
Waldir dUarTE TEiXEira 315385101

WalTEr dE BarroS GoMES 10779112
WalTEr dE BarroS GoMES 10779111
WalTEr WillYaN liMa dE PaiVa 13026222
WalYSSoN MaTHEUS alVES alENcar SoUSa 0593093901
WalYSSoN MaTHEUS alVES alENcar SoUSa 571985350101
WaNda doS SaNToS BarBoSa 31583401
WaNda lUcia rodriGUES VidEira 35050801
WaNda Maria foNSEca da coSTa 515833801
WaNda Maria loPES MESQUiTa 29263001
WaNdEr aNToNio PiNTo carNEiro 3959190102
WaNdErSoN alENcar SoUSa JUNior 0593094001
WaNdErSoN alENcar SoUSa JUNior 571985350102
WaTErloo PiNTo dE MENEZES 335187401
WilliaMS PErEira da SilVa GUEdES 559022101
WilMa PErEira raMoS 316646501
WilMo WaNdErlEY aMoraS 7131111
YEHUda BENGUiGUi 12247501
YolaNda da SilVa PiNHEiro 200982001
ZElaNdia Maria doS SaNToS 59082701
ZElia loPES GoMES 30692401
ZElia rEZENdE lEiTE 51651101
ZENaidE GUErrEiro caNUTo 3234111
ZENaidE GUErrEiro caNUTo 0017196401
ZENaidE SilVa PErEira 32130301
ZEriNa Bia da SilVa 24795201
Zilda fErrEira roSSi 47964001
ZUlEidE BaTiSTa BorGES 10098601
ZUlEidE PErEira aMoriM 65874001

Belém, 01 de agosto de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGEPrEV.

Protocolo: 834814

secretaria de estado
da FaZeNda

.

aPostiLaMeNto
.

iNstrUÇÃo NorMatiVa Nº 015, de 01 de aGosto de 2022.
Dispõe sobre a data de publicação dos Índices Percentuais Definitivos de 
distribuição aos Municípios, das parcelas do produto da arrecadação do 
imposto sobre operações relativas à circulação de Mercadorias e sobre 
Prestação de Serviços de Transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação (icMS).
o SEcrETário dE ESTado da faZENda, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 138, parágrafo único, incisos i e ii, da constituição 
Estadual, e
considerando a necessidade de se garantir aos Municípios amplas condi-
ções para a conferência do Valor adicionado fiscal (Vaf) proporcionado em 
seus territórios, com o objetivo de distribuição do produto de arrecadação 
do icMS no exercício de 2023,
rESolVE:
art. 1º Os índices percentuais definitivos relativos à distribuição, no exer-
cício de 2023, das parcelas pertencentes aos Municípios na arrecadação do 
imposto sobre operações relativas à circulação de Mercadorias e sobre 
Prestação de Serviços de Transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação (icMS), apurado de acordo com o art. 3º da lei nº 5.645, de 
11 de janeiro de 1991, serão publicados no Diário Oficial do Estado até o 
dia 30 de setembro de 2022.
art. 2º fica prorrogado para até 30 de agosto de 2022, em caráter excep-
cional, o prazo para impugnação dos índices provisórios publicados pelo 
decreto n.º 2.477, de 4 de julho de 2022.
art. 3º Esta instrução normativa entra em vigor na data de sua publicação.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 834541

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 1582, 01 de aGosto de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso das suas atribuições que lhes foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.477 de 
01/02/2021 e, considerando o processo nº 2022/906849-rESolVE:
coNcEdEr a servidora SilVia Maria PriNTES GoMES da SilVEi-
ra, assistente fazendário, Matricula nº 514437002, portador do cPf nº 
268.613.052-00, Suprimento de fundos no valor total de r$ 1.700,00 (mil 
e setecentos reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
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33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 1.700,00 (mil e setecentos reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEraT-BrE-
VES, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao mês 
de aGoSTo do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 30 (trin-
ta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em  exercício
Portaria Nº 1583,01 de aGosto de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da fa-
ZENda, no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
nº061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n°34.477 de 
01/02/2021 e,
considerando o processo nº 2022/905045-rESolVE:
coNcEdEr a servidora EdilENa do aMaral rodriGUES, cargo digitador, 
Matricula n° 0514019601, portadora do cPf nº 124.676.002-97, Supri-
mento de fundos no valor total de r$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual 
deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 4.000,00 (quatro mil reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEcoMT-
GUrUPi, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao 
mês de aGoSTo do exercício corrente, e deverão ser aplicados  em até 30 
(trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em exercício
Portaria Nº1584, 01 de aGosto de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 
01/02/2021 e, considerando o processo nº 2022/923250-rESolVE:
coNcEdEr a servidora, NadiEGE Socorro araUJo MENdoNÇa cargo 
assistente administrativo, Matricula nº 020223030/1, portador do cPf 
nº 147.289.152-04, Suprimento de fundos no valor total de r$ 4.000,00 
(quatro mil reais),
o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 4.000,00 (quatro mil reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEcoMT-i-
TiNGa, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao 
mês de aGoSTo do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 30 
(trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 1585, 01de aGosto de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 061 de 
29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 01/02/2021 e,
considerando ainda o processo nº 2022/937830-cEraT - ParaGoMiNaS.
rESolVE:
coNcEdEr a servidora EdNa coNSTÂNcia GoMES da rocHa ESTácio, 
cargo assistente fazendário, matricula nº50202/1, portadora do cPf nº 
117.274.382-72, Suprimento de fundos no valor total de r$ 1.700,00(mil 
e setecentos reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: r$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)
33.90.39 - SErViÇo dE TErcEiro PESSoa JUrÍdica: r$ 500,00 (quinhentos reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEraT-Para-
GoMiNaS, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao 
mês de aGoSTo do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 30 
(Trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº1586,01 de aGosto de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 
de 01/02/2021 e, considerando o processo nº 2022/943461-cEcoMT-
araGUaia.
rESolVE:
coNcEdEr a servidora Maria ElMa corrEa dE caSTro, cargo assistente 
administrativo, Matricula nº 3247716/1, portador do cPf nº 170.831.922-
00, Suprimento de fundos no valor total de r$ 4.000,00 (quatro mil reais),
o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 4.000,00 (quatro mil reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS

os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEcoMT-a-
raGUaia, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente 
ao mês de aGoSTo do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até
30 (trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração, em exercício.
Portaria Nº1587, 01 de aGosto de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 
01/02/2021 e, considerando ainda o processo nº 2022/941645-rESolVE:
coNcEdEr a servidora MarGarETE GoMES NEVES, assistente adminis-
trativo, Matricula nº03247805/1, portadora do cPf nº 189.943422-49, Su-
primento de fundos no valor total de r$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual 
deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 4.000,00 (quatro mil reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEcoMT-
MErcadoriaS EM TrÂNSiTo, não subordinada ao processo normal de 
aplicação, referente ao mês de aGoSTo do exercício corrente, e deverão 
ser aplicados em até 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor administrativo, em exercício
Portaria Nº1588, 01 de aGosto de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 
01/02/2021 e, considerando o processo nº 2022/943314.
rESolVE:
coNcEdEr a servidora fraNciNETE SoarES doS SaNToS, cargo digita-
dor, Matricula nº 05118670-1, portador do cPf nº 236.733.202-97, Supri-
mento de fundos no valor total de r$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual 
deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30- MaTErial dE coNSUMo: 4.000,00 (quatro mil reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEcoMT-a-
raGUaia(UEcoMT MaNdi, BarrEira do caMPo, BEla ViSTa E PoNTÃo) 
, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao mês de 
aGoSTo do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 30 (trinta) 
dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 834425
Portaria Nº 1589,01 de aGosto de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 
01/02/2021 e, considerando o processo nº 2022/948901- rESolVE:
coNcEdEr a servidora JEaNET dE JESUS SoUZa, cargo agente de Servi-
ços, Matricula n°5052629/2, portadora do cPf nº 211.982.412-68, Supri-
mento de fundos no valor total de r$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), o 
qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.128.1508.8887 - caPaciTaÇÃo dE aGENTES PÚBlicoS
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 1.700,00 (mil e setecentos reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS.
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da EScola fa-
ZENdária-EfaZ, não subordinada ao processo normal de aplicação, refe-
rente ao mês de aGoSTo do exercício corrente, e deverão ser aplicados  
em até 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração, em exercício.

Protocolo: 834457

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 1536 de 21 de julho de 2022 autorizar 1 e 1/2  diárias ao 
servidor VolNaNdES alVES da SilVa PErEira, nº 0591484201, aUdiTor
-a, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS EM TrÂN-
SITO, objetivo de acompanhar obra do novo posto fiscal da UECOMT km 9, 
no período de 04.08.2022 à 05.08.2022, no trecho Belém - Marabá - Belém.
Portaria Nº 1577 de 28 de julho de 2022 autorizar 14 e 1/2 
diárias ao servidor iVaN da SilVa BriTo, nº 0400252002, MoToriSTa 
faZENdario, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS.
DE PORTOS E AEROPORTOS, objetivo de conduzir viaturas oficiais 
transportando servidores para plantões, no período de 01.08.2022 à 
15.08.2022, no trecho Belém - Vila do conde - Belém.
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Portaria Nº 1579 de 29 de julho de 2022 autorizar 14 e 1/2 diárias 
ao servidor EMMaNUEl aUGUSTo Maia liMa, nº 0005088101, fiScal-c, 
coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS EM 
TrÂNSiTo, objetivo de participar de trabalho itinerante na base integrada 
antonio lemos, no período de 01.08.2022 à  15.08.2022, no trecho Belém 
- Breves - antonio lemos - Breves - Belém.

Protocolo: 834441

oUtras MatÉrias
.

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204004203, de 01/08/2022 - 
Proc n.º 132022730001304/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 assis do Nascimento – cPf: 187.045.572-04
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT croNoS driVE 1.3/Pas/automovel/8aP359a1dlU074420
Portaria n.º202204004205, de 01/08/2022 - 
Proc n.º 42022730003659/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: deuzenir correa da Silva – cPf: 882.781.152-49
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TMT lT1/Pas/automovel/9BGEB69H0MG214801
Portaria n.º202204004207, de 01/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005184/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 freire Torquato – cPf: 073.212.267-86
Marca/Tipo/chassi
i/cHEVrolET claSSic lS/Pas/automovel/8aGSU19f0fr110244
Portaria n.º202204004209, de 01/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005151/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: Gerson Bernardo da luz – cPf: 151.914.942-53
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/YariS Ha Xl15/Pas/automovel/9BrKc3f30P8200531
Portaria n.º202204004211, de 01/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005167/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: robson alves Goncalves – cPf: 425.486.082-04
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 18l aT PrEMiEr/Pas/automovel/9BGJP7520lB120263
Portaria n.º202204004213, de 01/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005168/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 Moreira de oliveira – cPf: 064.557.862-20
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/YariS Sd Xl 15 aT/Pas/automovel/9BrBc9f31K8067614
Portaria n.º202204004215, de 01/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005169/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Paulo Sergio da Silva rodrigues – cPf: 531.845.132-20
Marca/Tipo/chassi
VW/Gol 1.0l Mc4/Pas/automovel/9BWaG45U5lT051540
Portaria n.º202204004217, de 01/08/2022 - 
Proc n.º 42022730003622/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Paulo Vieira de araujo – cPf: 087.889.522-15
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/corolla XEi20flEX/Pas/automovel/9BrBd3HE9J0366256
Portaria n.º202204004219, de 01/08/2022 - 
Proc n.º 32022730002780/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: Edimilson rodrigues ribeiro – cPf: 392.195.422-34
Marca/Tipo/chassi
VW/NoVo VoYaGE cl MBV/Pas/automovel/9BWdB45U2JT053853
Portaria n.º202204004221, de 01/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005190/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: claudimar alves de almeida – cPf: 747.499.943-91
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE cl Ma/Pas/automovel/9BWda45U9fT114805
Portaria n.º202204004223, de 01/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005189/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 de arimatea Souza da Silva – cPf: 092.116.082-87
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT croNoS driVE 1.3/Pas/automovel/8aP359a1dlU093905
Portaria n.º202204004225, de 01/08/2022 - 
Proc n.º 32022730002721/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: Wesley rodrigues Bahia – cPf: 970.615.492-20
Marca/Tipo/chassi
cHEV/TracKEr 12T a Pr/Pas/automovel/9BGEP76B0PB141624
Portaria n.º202204004227, de 01/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005163/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: Elias anunciação de araujo – cPf: 118.591.132-49
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa 1.4/Pas/automovel/9Bd19710HM3404431
Portaria n.º202204004229, de 01/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005150/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 rodrigues chagas – cPf: 043.938.052-91
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa ESSENcE 1.6/Pas/automovel/9Bd19716TG3309333
Portaria n.º202204004231, de 01/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005120/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 Goncalves Torres – cPf: 379.602.882-91
Marca/Tipo/chassi
VW/VirTUS af/Pas/automovel/9BWdl5BZ4KP570343
Portaria n.º202204004233, de 01/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005074/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 adalucio Nigueira dos Passos – cPf: 170.462.972-15
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE 1.6l MB5/Pas/automovel/9BWdB45U6lT048464
Portaria n.º202204004235, de 01/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005062/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: djalma felix Pinheiro – cPf: 124.859.422-34
Marca/Tipo/chassi
VW/VirTUS Mf/Pas/automovel/9BWdl5BZ4MP009806
Portaria n.º202204004237, de 01/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005119/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Weliton Pinto da Silva – cPf: 185.316.102-06
Marca/Tipo/chassi
i/VW SPacEfoX Tl MBV/Pas/automovel/8aWPB45Z5Ka502337
Portaria n.º202204004239, de 01/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005061/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: cleo Moreira da Silva – cPf: 105.432.602-91
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lT/Pas/automovel/9BGKS69V0HG119885
Portaria n.º202204004241, de 01/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005172/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: fabiana Nogueira da costa – cPf: 033.221.252-11
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69V0KG219714
Portaria n.º202204004243, de 01/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005173/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: lucas Mario leite – cPf: 127.536.882-49
Marca/Tipo/chassi
fiaT/WEEKENd aTTracTiVE/Pas/automovel/9Bd37412fK5105600
Portaria n.º202204004245, de 01/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005174/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: Emerson aragão leal – cPf: 960.492.942-91
Marca/Tipo/chassi
fiaT/WEEKENd adVENTUrE/Pas/automovel/9Bd37417dK5105977
Portaria n.º202204004247, de 01/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005148/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: Mario antonio Nunes cardoso – cPf: 263.303.502-72
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/ETioS Sd XS/Pas/automovel/9BrB29BT9G2088195
Portaria n.º202204004249, de 01/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005165/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 Pinheiro figueira – cPf: 058.768.342-20
Marca/Tipo/chassi
VW/NoVo VoYaGE cl MBV/Pas/automovel/9BWdB45U2JT022411
Portaria n.º202204004251, de 01/08/2022 - 
Proc n.º 2022730004772/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: adriana ferreira Pantoja castro – cPf: 658.717.232-68
Marca/Tipo/chassi
cHEV/SPiN 1.8l MT lT/Pas/automovel/9BGJB75Z0EB152349
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Portaria n.º202204004253, de 01/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005192/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: Gualter luiz chaves Silva – cPf: 047.895.122-15
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd197132E3126955
Portaria n.º202204004255, de 01/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005146/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 Pinto da costa Junior – cPf: 585.105.672-04
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa aTTracTiV 1.4/Pas/automovel/9Bd197132f3219732
Portaria n.º202204004257, de 01/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005144/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: lucivaldo Jorge de oliveira Borges – cPf: 099.089.272-72
Marca/Tipo/chassi
VW/foX coNNEcT MB/Pas/automovel/9BWaB45Z5K4010621
Portaria n.º202204004259, de 01/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005142/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: Vitor Picanço Kouri – cPf: 011.270.452-29
Marca/Tipo/chassi
ToYoTa/YariS HB Xl 13 aT/Pas/automovel/9BrKa9f37l5026042
Portaria n.º202204004261, de 01/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005140/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: Ebalbe Silva de Sousa – cPf: 603.729.582-49
Marca/Tipo/chassi
VW/Gol 1.6l MB5/Pas/automovel/9BWaB45U6lT034874

Protocolo: 834543

.

.

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

inexigibilidade Nº 039/2022
data da inexigibilidade: 20.07.2022
contrato Nº: 102/2022
Prazo: 02 (dois) meses
objeto: o objeto do presente contrato é a transferência de recursos, por 
parte do PaTrociNador, a título de patrocínio, com recursos provenien-
tes da lei de incentivo à cultura, destinados a veiculação da marca do 
Banpará, sob título de Marketing institucional, em diversas programações 
culturais para a realização do Projeto “fESTriBal 2022”, considerando o 
interesse em divulgar, fortalecer, agregar, incrementar, gerar reconheci-
mento e/ou ampliar benefícios ligados à marca, bem como, aos produtos e 
serviços, em atitude negocial, visando ao aumento do volume de negócios 
posto o reconhecimento do Banco como socialmente responsável na valo-
rização da cultura regional.
Valor Total: r$-400.000,00 (quatrocentos mil reais), provenientes da lei 
de incentivo à cultura
data de assinatura do contrato: 21.07.2022
Vigência: 21.07.2022 a 20.09.2022
fundamento legal: art. 30, caput da lei nº 13.303/2016 c/c art. 9º, item 
3, §1º, “c” do rlc/Banpará.
contratada: MaNá ProdUÇÕES, coMUNicaÇÃo E EVENToS EirEli
Endereço: rua Emilio Mallet, Nº 193, sobreloja - Bairro: Vila Gomes cardim
cEP: 03308-050 São Paulo/SP
ordenador responsável:  ruth Pimentel Méllo – diretora Presidente.

Protocolo: 834354

.

.

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

.

.

Portaria
.

Portaria coLetiVa N° 670 de 01 de aGosto 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 as leis de nº 07/91 e 077/11, que regulamentam a contrata-
ção temporária e lei complementar nº 131/2020, que regulamenta, den-
tre outros, a contratação emergencial de pessoal para ações de combate a 

pandemia da covid-19, e;
considerando o término da vigência contratos subsidiados na lc nº 
131/2020.
r E S o l V E:
rESciNdir, os contratos administrativos dos servidores, listados abaixo;

MatricULa V NoMe carGo À coNtar
5961151 1 GlEiciaNE da SilVa SarGES PSicoloGo 01//08/2022
5955682 1 MirElYS VaZQUEZ HErNaNdEZ adEGaS MÉdico 30/06/2022
5958912 1 THaYaNE NaYara Barra riBEiro MÉdico 01/08/2022

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 01.08.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 834728
Portaria N° 0790 de 26 de JULHo 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 2022/835724.
rESolVE:
rEMoVEr, o servidor aNdErSoN doS SaNToS da coSTa, cargo ENfEr-
MEiro, matrícula n° 57197320/1, da diViSÃo dE coNTrolE dE doEN-
ÇaS TraNSMiSSÍVEiS para o HoSPiTal rEGioNal - SaliNÓPoliS.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE, EM 26.07.2022.
KEllY dE cáSSia PEiXoTo dE oliVEira SilVEira
dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE.

Protocolo: 834583
Portaria N° 0657 de 29 de JULHo de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso V da constituição 
Estadual,
E coNSidEraNdo o teor dos PaE nº 2022/911565.
r E S o l V E:
dESiGNar, a servidora BrENa BENTES da SilVa BraSil, matrícula nº 
55589912/2, lotada no dEParTaMENTo dE aUdiToria EM SaÚdE, para 
responder pelo cargo comissionado de dirETor dE dESENVolViMENTo E 
aUdiToria doS SErViÇoS dE SaÚdE/ daS-5, no período de 18.07.2022 
a 01.08.2022, em substituição ao titular GUilHErME NEVES dE MESQUiTa, 
matrícula nº 5925050/3, que se encontra em gozo de férias regulamentares.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 29.07.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.

Protocolo: 834589
Portaria N° 0658 de 29 de JULHo de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso V da constituição 
Estadual,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/949121.
r E S o l V E:
dESiGNar, sem ônus para a administração Pública, o servidor oSMar da 
SilVa NEVES, matrícula nº 5956137/1, para responder pela direção da ET-
SUS, no período de 01.08.2022 a 04.08.2022, em substituição a titular EliZE-
TH do Socorro caMPoS BraGa, matrícula nº 5094950/3, que se encontra-
rá ausente, participando do encerramento do Projeto ToP e de cerimônia de 
formatura do curso de Órtese e Prótese, na cidade de Goiânia – Go.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 29.07.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.

Protocolo: 834622

errata
.

Fica alterado na presente Portaria nº. 141 de 02.06.2022, publi-
cada no d.o.e nº.35.016 de 22.06.2022, de claudeane alves lima de 
carvalho, ocupante do cargo de agente de artes Praticas, matrícula nº. 
57209268/1, Vanderleia Sousa ferreira, ocupante do cargo de agente ad-
ministrativo, Matricula nº. 5897765/1, Joginete Gomes de Souza, ocupan-
te do cargo de agente de Portaria, Matricula nº. 54192839/1, o período.
onde se lê: período de 12.06.2022 a 16.06.2022.
Leia-se: período de 20.06.2022 a 24.06.2022

Protocolo: 834378
Fica alterado na presente Portaria nº. 142 de 02.06.2022, publica-
da no d.o.e nº.35.016 de 22.06.2022, de antonio Vladimir cavalcante 
de araujo, ocupante do cargo de Guarda de Endemias/ Motorista autoriza-
do, matrícula nº. 1086989 (siape), o período.
onde se lê: período de 12.06.2022 a 16.06.2022.
Leia-se: período de 20.06.2022 a 24.06.2022

Protocolo: 834387

.

.

coNtrato
.

contrato assistencial nº 002/2022
Processo nº 2021/423455
objeto: realizar a contratação entre a Secretária de Estado de Saúde Pú-
blica/SESPa e o Hospital e Maternidade do Povo de capitão Poço, na cidade 
capitão Poço- Pa, pelos 20 leitos clínicos de retaguarda da rede de aten-
ção integral às Urgências/rUE;
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data da assinatura: 28/07/2022.
Vigência: 28/07/2022 à 27/07/2023 (12 meses).
Valor Global: r$1.551.250,00
dotação orçamentária: 908878; Elemento de despesa: 339039; fonte: 
0149/0349/0103; ação: 260208.
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
coNTraTada: HoSPiTal E MaTErNidadE do PoVo dE caPiTÃo PoÇo.
ordENador dE dESPESa: rÔMUlo rodoValHo GoMES.

Protocolo: 834731

t.
.

torNar seM eFeito
.

tornar sem efeito a publicação do extrato da ata de registro de 
Preços nº. 082/2022 – Pe srP 026/sesPa/2022, por motivo de du-
plicidade no Diário Oficial do Estado nº. 35.063 do dia 01/08/2022,  
Protocolo: 834166.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 834685

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos N° 083/2022
ata de registro de Preços, decorrente do Pregão Eletrônico para registro 
de Preços nº 026/SESPa/2022, Processo nº 2021/1235806, homologado e 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 35.052 de 20/07/2022.
oBJETo: registro de Preços para futura e eventual aquisição de bolsas 
coletoras e adjuvantes de proteção de segurança para estomizados cadas-
trados no serviço de atenção à pessoa com estomia da UrES Presidente 
Vargas, de abrangência do 1º crS/SESPa, por um período de 12 (doze) 
meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no 
Edital e seus anexos.
Valor ToTal: r$ 21.568.256,00 (Vinte e um milhões, quinhentos e ses-
senta e oito mil, duzentos e cinquenta e seis reais).
ViGÊNcia: 02/08/2022 a 01/08/2023.
EMPrESa: coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES Prado lTda., inscrita no 
cNPJ/Mf sob nº 05.049.432/0001-00, com sede na Trav. castelo Branco, 
nº 2028, cEP: 66.063-000, Belém/Pa.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 834645
Portaria Nº. 928 de 28 de JULHo de 2022 – dGtes/sesPa
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/03.04.1996, publicada 
no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo nº. 
2021/1344908.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 93 da lei 5.810 de 24.01.94, licença 
Sem Vencimentos, a servidora SHEYla BENTES cardoSo, matrícula nº. 
5901716/1, ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem, lotada no 9º 
centro regional de Saúde - Santarém, por um período de 02 (dois) anos, 
a contar de 01.09.2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria
de Estado de Saúde Pública em: 01.08.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 834594

aViso de decisÃo eM recUrso adMiNistratiVo Na 
coNcorrÊNcia PÚBLica Nº 001/sesPa/2022
Processo adMiNistratiVo Nº 2020/530169

objeto: contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura especiali-
zada na prestação de serviços técnicos profissionais para ELABORAÇÃO DE 
ProJETo EXEcUTiVo E EXEcUÇÃo da oBra dE rEforMa E aMPliaÇÃo 
do HoSPiTal MUNiciPal dE SÃo caETaNo dE odiVElaS, conforme con-
dições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, dEcidE: coNHEcEr e NEGar ProViMENTo ao recurso adminis-
trativo, interposto pela empresa TEN TaVarES ENErGia E coNSTrUTora 
EirEli (cNPJ nº 08.458.916/0001-00), relativo à coNcorrÊNcia PÚBli-
CA Nº 001/SESPA/2022, ratificando a decisão prolatada pela Comissão 
Examinadora da concorrência Pública, a qual habilitou a empresa cÍrcUlo 
ENGENHaria lTda (cNPJ nº 83.330.902/0001-13) e inabilitou a recorren-
te. Em momento oportuno, será divulgada data e horário para convocação 
da empresa habilitada para abertura do envelope da proposta. dê ciência 
à Recorrente, divulgando-se esta decisão junto aos Diários Oficiais, confor-
me as formalidades de publicidade determinadas em lei.
Belém/Pa, 01 de agosto de 2022.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 834810

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 165 de 01 de aGosto de 2022
dETErMiNar a servidora EdiGlEUMa dUlcE coSTa da MoTa, matrícula 
nº 5150078-1, ocupante do cargo de TÉcNico dE laBoraTÓrio, lotada 
no laboratório central, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 
12 de setembro de 2022 a 11 de outubro de 2022, referente ao Triênio de 
02/07/2014 a 01/07/2017.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 834655

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
o laBoraTÓrio cENTral do ESTado do Pará, através da Pregoeira, 
comunica que realizará licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico 
18/2022, conforme abaixo:
oBJEToaquisição de MaTErial TÉcNico, Para aTENdEr aS NEcESSida-
dES da diViSÃo dE BioloGia MÉdica do laBoraTÓrio cENTral do 
ESTado do Pará
daTa da aBErTUra: 12/08/2022.
Horário: 10:00 h. (horário de Brasília).
local: www.comprasgovernamentais.gov.br
UaSG: 926007
ENTrEGaS do EdiTal: os interessados poderão retirar o edital no sítio: 
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.compraspara.pa.gov.be (mu-
ral de licitações).
rESPoNSáVEl PElo cErTaME: SiMoNE SErrao rodriGUES – 
Pregoeira-lacEN-Pa

Protocolo: 834625

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 164 de 01 de aGosto de 2022
 o diretor do laboratório central do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 0005 de 
06/01/2021, publicada no d.o.E nº 34.453 de 07/01/2021, e tendo em vista 
a solicitação formulada pelo Presidente da comissão Permanente de Processo 
administrativo do lacEN/Pa, por meio da c.i. nº 03, nos autos do processo n° 
2022/919531, referente ao Pad 2021/1243437, instaurado pela Portaria n.º 
116/ 01.07.2022, publicada no d.o.E. nº 35.036, de 06/07/2022.
 rESolVE:
i-dESiGNar a servidora ElaiNE criSTiNa da MoTa SoarES, matrícula 
nº 57191148-1, ocupante do cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo, para 
sem prejuízo de suas atribuições, exercer o encargo de defensora dativa do 
indiciado no sobredito Pad, Sr. a.P.c.J, servidor efetivo desta SEcrETaria 
dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica – SESPa, para apresentar defesa escrita, 
no prazo de 05 (cinco) dias, podendo requerer a comissão Processante 
eventuais providências relacionadas diretamente a esta atividade.
ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pa

Protocolo: 834651

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 548 de 01 de aGosto de 2021
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) criSTiaNE dE caSSia da SilVa 
SilVa, cargo de aGENTE dE PorTaria, Matrícula 55590125-1, lotação no 
(a) caPS Grao Para, 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao 
triênio 16.07.2016 a 15.07.2019.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 15.08.2022 a 13.08.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 01.08.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 834747
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Portaria Nº. 547 de 01 de aGosto de 2021
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) alda cElia loUriNHo dE 
aBrEU, cargo de agente administrativo, Matrícula 57191249-1, lotação 
no (a) UBS PEdrEira, 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao 
triênio 22.10.2010 a 21.10.2013.
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: 01.08.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 834723
Portaria Nº. 550 de 01 de aGosto de 2021
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) rEGiNa do Socorro da SilVa 
coSTa, cargo aGENTE dE arTES PraTicaS, Matrícula 57207570-1, lota-
ção no (a) UrE Mia, 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao 
triênio 05.11.2011  a 04.11.2014.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 01.09.2022 a 30.09.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 01.08.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 834793
Portaria Nº. 551 de 01 de aGosto de 2021
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) aZENaTE SaMPaio dE aNdradE 
ViEira, cargo aGENTE dE PorTaria, Matrícula 54193813-1, lotação no 
(a) cS Marco, 01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 
01.05.2017 a 30.04.2020.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 22.08.2022 a 20.09.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 01.08.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 834804
Portaria Nº. 549 de 01 de aGosto de 2021
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) SiMoNE GUalBErTo ScoTTa, 
cargo fiSioTEraPEUTa, Matrícula 54185902-2, lotação no (a) UrE Mia, 
01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 03.03.2014 a 
02.03.2017.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 01.09.2022 a 30.09.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 01.08.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 834770
Portaria Nº. 546 de 01 de aGosto de 2021
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) Nadia PaTricia PiNHEiro do 
NaSciMENTo lEMoS , cargo de agente de Portaria, Matrícula 57194210-
1, lotação no (a) UrE PrESidENTE VarGaS, 01 (um) mês de licença Prê-
mio, correspondente ao triênio 10.03.2014 a 09.03.2017.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 01.09.2022 a 30.09.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 01.08.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 834620

.

.

errata
.

errata
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.
errata da Licença Prêmio Portaria Nº. 487 de 13 de JULHo de 
2022, publicada no diÁrio oFiciaL N° 35.056 de 14 de JULHo 
de 2022 , coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da 
lei nº. 5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) MarGarETE da coSTa 

GoNÇalVES matrícula 5685834-1 cargo de aGENTE dE PorTaria com 
lotação no (a) UrE dEMETrio MEdrado 02 (dois) mês de licença Prêmio, 
correspondente ao triênio 03.09.2010 a 02.09.2013. aUToriZar que o 
servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no período de 03.08.2022 
a 01.10.2022 no total de 60 (sessenta) dias.
onde se lê ao triênio de 03.09.2010 a 02.09.2013,
Leia-se ao triênio de 03.09.2013 a 02.09.2016.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa em: 01.08.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 834632

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de coNcessÃo n° 539/2022 – 01/08/2022
sUPriMeNto de FUNdo (decreto 1.180 de 12/08/2008)
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 15
Nome do Servidor cargo do Servidor Matricula
ViValdo NaSciMENTo JUNior; administrador: 5167310/1
recurso(s): r$ 4.000,00
fonte do recurso Natureza da despesas, Valor;
0103000000 339030 r$ 3.000,00
0103000000 339039 r$ 1.000,00
observação: conceder Suprimento de fundo a Unidade do caps icoraci/1°-
crS/SESPa, no valor total de r$ 2.000,00 (Quatro Mil reais), para atender 
despesas com Material de consumo e serviços de terceiros pessoa jurídica.
ordenador: Marco a. rodrigues Normando

Protocolo: 834494

diÁria
.

Portaria de coNcessÃo n° 538/2022 – 01/08/2022
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 a Servidor(a):
5687519/1 /PaTricia dE SoUZa corrÊa (Enfermeira)
5856094/2 / MariaNa EliZaBETH loPES dE SalES (Enfermeira)
origem: BElEM/Pa - BraSil
destino(s): aNaNiNdEUa - Pa
Objetivo: Fazer visita Técnica com finalidade de paticipar de Auditoria ao 
hospital Santa Maria de Ananindeua, para fiscalização de contrato de n° 
063/2021. .<br
registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenador: Marco antônio rodrigues Normando

Protocolo: 834427

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

decLaraÇÃo de LicitaÇÃo Fracassada
PreGÃo eLetrÔNico Nº 006/3ºcrs/sesPa/2022
Processo adMiNistratiVo Nº 2022/484278
oBJETo: aquisição de caMiSaS coM MaNGaS cUrTaS, EM MalHa PV, 
BraNcaS E coloridaS, para atender as demandas de divulgação das 
campanhas anuais de Saúde realizadas nos municípios sob jurisdição deste 
3º centro regional de Saúde/SESPa, pelo período de 12 (doze) meses.
Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo e 
nas observações feitas pela área técnica e pela senhora pregoeira, HoMo-
loGo os atos praticados na sessão pública referente ao Pregão 006/3ºcrS/
SESPa/2022 e informo que a presente licitação foi declarada fracaSSada 
por não haver propostas e documentos de habilitação em condições de 
aceitabilidade de acordo com o Edital 006/2022.
Publique-se na forma da lei.
castanhal (Pa), 01 de agosto de 2022.
Mário MoraES cHErMoNT filHo
diretor regional/3º crS/SESPa

Protocolo: 834799

diÁria
.

Portaria Nº 896 de diÁria de 01/08/2022
lei ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. decreto Estadual nº 734, 
de 07 de abril de 1992.
objetivo: realizar investigação in loco sobre causa de óbito inserida no sis-
tema SiNaNNET como Tuberculose, no município de inhangapi.
origem: castanhal – Pa.
destino: iNHaNGaPi - Pa.  Período: 01/08/2022.
Servidor: raiMUNda lUZia da coSTa BriTo lacErda. cargo: ViSiTa-
dora SaNiTária. cPf: 096.518.882-53.  Mat. 0478471.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 834435
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Portaria Nº 895 de diÁria de 01/08/2022
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 realizar investigação in loco de causa 
de óbito no SiNaNNET como Tuberculose, no município de inhangapi.
origem: castanhal – Pa.
destino: iNHaNGaPi - Pa.  Período: 01/08/2022.
Servidor: BENEdiTo JoSÉ liMa da SilVa.  cargo: Motorista.  cPf: 
233.862.232-49. Mat. 5705304-1.
ordenador: Mário Moraes chermont filho.

Protocolo: 834432

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 25 de 01 de aGosto de 2022
a diretora do 4° cENTro rEGioNal dE SaÚdE PÚBlica - SESPa, no uso 
de suas atribuições legais, de acordo com a Portaria n° 2.521/2019 – cGc 
de 13 de Março 2019, publicada no Diário Oficial do Estado n° 33.824 / 
14.03.2019. 
CONSIDERANDO a obrigação da administração de fiscalizar a execução 
de seus contratos administrativos nos termos dos art. 58, inciso iii da lei 
federal nº 8.666/93, e os termos da clausula 03 do contrato nº 003/2022 
e os autos do processo nº 2022/418580.
 rESolVE:
i - dESiGNar a servidora irENE doS SaNToS coSTa, Matricula nº 
108812-1 e Suplente o servidor SEBaSTiÃo cÉlio PErEira da SilVa, 
Matricula nº 57206719-1 para acompanhar e fiscalizar o cumprimento das 
obrigações constante no contrato acima com a empresa JNa coM aTac 
GEN aliMENTÍcioS, MaT dE coNSTrUÇÃo E coNST dE EddificioS Ei-
rEli, cujo objeto é a aquisição de água Mineral e Gás liquefeito de Petróleo 
(GlP) Butano, para atender as necessidades do 4º crS/SESPa.
ii - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
PaTrÍcia dE fáTiMa liMa da SilVa
dirETora do 4° crS/caPaNEMa

Protocolo: 834777

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato adMiNistratiVo
N° 003/2022/4crs/sesPa
o presente contrato decorre do processo licitatório do Pregão Eletrônico n° 
004/2022/4°crS/SESPa. Processo PaE N° 2022/418580, que possui o ob-
jeto da licitação a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação 
de Pessoa Jurídica para a aquisição de áGUa MiNEral E GáS liQUEfEiTo 
dE PETrÓlEo (GlP) BUTaNo, para atender as necessidades do 4° crS/
SESPA, conforme especificações e quantitativo estabelecidos no Termo de 
referência e seus anexos do Edital.
Valor do contrato: r$ 21.902,50 (Vinte e um mil, novecentos e dois reais 
e cinquenta centavos).
Vigência do contrato original: 01/08/2022 a 31/07/2023.
dotação orçamentária:
Projeto/atividade: 4120008338c
fonte de recurso: 0103000000
Elemento de despesa: 339030
ação: 273639
coNTraTada: JNa coM aTac GEN aliMENTÍcioS, MaT dE coNSTrUÇÃo E 
coNST dE EdificioS EirEli, inscrita no cNPJ sob o N° 13.493.152/0001-
15, com sede na av. Senador lemos. Nº. 776, Bairro: Ponta da agulha, 
cep: 68721-000, Salinópolis/Pa, e-mail: jna.pereira@hotmail.com, Telefo-
ne: (91) 999799737.
Patrícia de fátima lima da Silva
diretora do 4°crS/SESPa

Protocolo: 834555

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria: 339 de 01 de aGosto de 2022
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do Servidor  cargo do Servidor  Matrícula
faBiola PaiVa riBEiro  -  MÉdica VETEriNária  –  Mat.57197952 /1
Programa de Trabalho fonte do recurso  Natureza da despesa Valor
908302  0103000000  339033 240,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial  e  terres-
tre para o município de cachoeira do arari.
ordenador: Valdinei Silva Teixeira Júnior.

Protocolo: 834383

diÁria
.

Portaria N° 337 de 01 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: cacHoEira do arari
PErÍodo: dE 08/08/2022 a 12/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571979521 / faBiola PaiVa riBEiro / 616.324.652-72
oBJETiVo: realizar o Monitoramento das ações de Vigilância e de controle 
das Epizootias, em virtude do óbitos de Primatas Não Humanos e do óbito 
por leptospirose ocorridos nas localidades chipaiá e Guajará (respectiva-
mente), Zona rural de cachoeira do arari.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
Portaria N° 338 de 01 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 4 diárias e meia Valor: r$ 1.068,21
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: cacHoEira do arari
PErÍodo: dE 08/08/2022 a 12/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
572061781 / EllEN GUSMao BarBoSa / 751.214.842-91
oBJETiVo: realizar o Monitoramento das ações de Vigilância e de controle 
da febre amarela, em virtude do óbito ocorrido na localidade Guajará, 
Zona rural de cachoeira do arari.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Protocolo: 834390
Portaria N° 334 de 01 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: MUaNá
PErÍodo: dE 08/08/2022 a 13/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
0720917010 / aMarildo da foNSEca MacEdo / 127.916.012-87
oBJETiVo: rEaliZar o MoNiToraMENTo doS ProGraMaS da aTENÇÃo 
PriMária daS ESTraTÉGiaS SaÚdE da faMÍlia No MUNicÍPio dE MUaNá
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
Portaria N° 335 de 01 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 5 diárias e meia Valor: r$ 1.305,59
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: MUaNá
PErÍodo: dE 08/08/2022 a 13/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59089453 / raQUEl dE JESUS MoraES GoMES / 370.149.192-53
oBJETiVo: coordENar a EQUiPE rEGioNal No MoNiToraMENTo doS 
ProGraMaS da aTENÇÃo PriMária daS ESTraTÉGiaS SaÚdE da faMÍ-
lia No MUNicÍPio dE MUaNá
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
Portaria N° 336 de 01 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 2 diárias e meia Valor: r$ 593,45
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: MUaNá
PErÍodo: dE 08/08/2022 a 10/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571975191 / aGaTHa BrENda caSTro SilVa / 718.753.522-87
oBJETiVo: rEaliZar o MoNiToraMENTo doS ProGraMaS da aTENÇÃo 
PriMária daS ESTraTÉGiaS SaÚdE da faMÍlia No MUNicÍPio dE MUaNá.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Protocolo: 834336

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 12 de 29 de JULHo de 2022.
a dirETora do 9° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atribuições 
que foram conferidas pela PorTaria Nº 72/2021-ccG de 13/01/2021, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.459 de 14/ 01/ 2021
coNSidEraNdo os termos do Processo Nº 2022/917342
rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 237 de 20 de Julho de 2022, publicada 
no Diário Oficial Nº 35.056 de 25 DE JULHO DE 2022. Protocolo: 831628, 
em nome do servidor Jaime luiz do Nascimento rodrigues, matrícula: 
0504735; referente à concessão de diárias no período: 30/07/2022 a 
09/08/2021 N° de diárias: 10 ½ (dez diárias e meia) para o Município de 
Monte alegre/Pa – Brasil.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aliNE Nair cUNHa liBEral
diretora do 9º crS/SESPa

Protocolo: 834704
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

diÁria
.

Portaria Nº 434 de 01 de agosto de 2022
Nome: Jucirema de Sousa Gomes.
cargo: Técnica em Gestão Pública.
Matrícula/Siape: 5146453-6.
cPf: 282.418.512-00.
Período: 01 a 06.08.2022.
Nº de diárias: 5,5 (cinco e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Belém.
objetivo: tratar de assuntos relacionados ao GT-orçamento, fES – fundo 
Estadual de Saúde e contabilidade, e participar do evento de instauração 
do comitê Estadual de Elaboração do Planejamento Estratégico do Estado 
do Pará – Pará 2050.
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes.

Protocolo: 834502

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 101/2022
Processo nº 2022/445717
objeto: aquisição de suprimentos para Equipamento analisador de Eletrólitos aVl 9180
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor da empresa:
BioMÉdica BElÉM diSTriBUidora dE ProdUToS BioMÉdicoS lTda
Valor Total da licitação: r$ 200.028,07
Belém, 28 de julho de 2022
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 834422

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 567/2022 – GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/12/2021, publicado no doE 
n° 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo a participação no período de 21 a 22/06/2022 do Trei-
namento no Hospital SÍrio liBaNÊS, em São Paulo/SP, para implantação 
da fase 2 do Projeto lEaM, da servidora GracilENE WaNZElEr Moia, 
Enfermeiro, matrícula nº 8001378/1, chefe do Setor de Enfermagem da 
divisão de centro cirúrgico.
coNSidEraNdo os termos contidos no processo nº 2022/758263 de 16/06/2022.
rESolVE:
dESiGNar, a servidora EliSaNGEla loPES GalaTTi, Enfermeiro, matrícula 
nº 57192085/2, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do Hol para res-
ponder pela Chefia do Setor de Enfermagem da Divisão de Centro Cirúrgico.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 28 de julho de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 834761
Portaria Nº 568/2022 – GaB/dG/HoL.
a dirETora GEral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo dEcrETo de 01/12/2021, publicado no doE 
nº 34.783 de 02/12/2021.
coNSidEraNdo os termos contidos no Processo nº 2022/815053 de 28/06/2022.
rESolVE:
i- rEVoGar os termos da PorTaria Nº 275/2021-GaB/dG/Hol, que 
designou a partir de 01/02/2021, a servidora ariEllE liMa doS SaNToS, 
cargo Enfermeiro, matrícula 5956150/1, pertencente ao Quadro ativo 
do Hol, para responder pela Gerência do Serviço de Enfermagem do 
ambulatório deste Hospital a contar de 01/07/2022.
ii- dESiGNar, a partir de 01/07/2022 a servidora iSiS aTaidE da SilVa, 
cargo Enfermeiro, matrícula 5911855/2, pertencente ao Quadro de Pesso-
al ativo do Hol, para responder pela Gerência do Serviço de Enfermagem 
do ambulatório deste Hospital.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE E cUMPra-SE.
Hospital ophir loyola.
Em, 29 de julho de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral do Hol

Protocolo: 834561

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 734/2022 - 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 15/06/2022, publicado no doE n° 35.010,
coNSidEraNdo os autos do processo nº 2022/515008, de 28/04/2022.
r E S o l V E:
ProrroGar cessão, a contar de 10/09/2020 a 09/09/2024 da servidora 
lUciaNa da SilVa crUZ cardoSo HolaNda, matrícula nº 5828660/2, 
ocupante do cargo de Enfermeiro com especialidade para a fundação Pú-
blica Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna - fPEHcGV pelo prazo 
de 04 (quatro) anos, com ônus para o órgão cessionário, conforme art. 
3º, §2º, do decreto nº 795, de 29 de maio de 2020, publicado no doE nº 
34.240, de 01/06/2020.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 27 de julho de 2022.
TiaGo dE liMa riBEiro
Presidente da fScMP em exercício

Protocolo: 834341
Portaria Nº 735/2022 - 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 15/06/2022, publicado no doE n° 35.010,
coNSidEraNdo os autos do processo nº 2022/515008, de 28/04/2022.
r E S o l V E:
ProrroGar cessão, a contar de 13/09/2020 a 12/09/2024 da servidora 
Marcia PaUla doS SaNToS cordEiro, matrícula nº 54195174/1, ocupan-
te do cargo de Enfermeiro Generalista para a fundação Pública Estadual Hos-
pital de clínicas Gaspar Vianna - fPEHcGV pelo prazo de 04 (quatro) anos, 
com ônus para o órgão cessionário, conforme art. 3º, §2º, do decreto nº 795, 
de 29 de maio de 2020, publicado no doE nº 34.240, de 01/06/2020.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 27 de julho de 2022.
TiaGo dE liMa riBEiro
Presidente da fScMP em exercício

Protocolo: 834342
Portaria Nº 763/2022/caPe/FscMP
a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
em exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o E-ProTocolo nº 2020/68558
rESolVE:
I - SUBSTITUIR o fiscal do contrato nº187/2020, oriundo do PREGÃO ELE-
TrÔNico Nº 008/2020/fScMP, o servidor WalTEr dE liMa MENdES Gil 
GoMES, lotado na Gerência de Suprimentos, matrícula de nº 5957402 pas-
sando a ser fiscal do Contrato o servidor GLAUBER FARIAS GONÇALVES, 
Matrícula: 5965735/1, administrador, coordenador da coordenação de Se-
gurança-cSEG, Tel (91) 98152.2524/ 4009.0306, Email: glauber.goncalves@
santacasa.pa.gov.br, firmado pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ 
- fScMP com a empresa NorTE SErViÇoS dE MÃo dE oBra EirEli, inscrita 
no cNPJ sob o Nº 14.991.257/0001-67, tendo como objeto a a coNTraTa-
ÇÃo dE EMPrESa Para SErViÇoS dE PorTaria E rEcEPÇÃo.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 01 de agosto de 2022.
1. BrUNo MENdEScarMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 834621
Portaria Nº 756/2022/caPe/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela lei nº 6.178, 
de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e, coNSidEraN-
do o PaE nº 2021/1485865
rESolVE:
dESiGNaro servidor para fiScal do coNTraTo, servidora aNdrEZa 
dUarTE MarTiNS fiGUEira, cargo: Enfermeira, Matrícula: 5831695/3, 
lotada na coordenação de Processamento de roupas (coPr), os contatos 
serão realizados através do telefone: (91) 4009-2208 e e-mail: figueira@
santacasa.pa.gov.br;
Em atenção ao decreto Estadual 870/13 indicamos para fiScal SUBS-
TiTUTo servidora adriaNa SoarES MorEira, cargo: assessora, Matrí-
cula: 5930546, lotada na assessoria de controle de infecção Hospitalar 
(aciH) os contatos serão realizados através do telefone: (91) 4009-2206 
e e-mail: adriana.moreira@santacasa.pa.gov.br, o contrato nº 220/2022/
FSCMP, oriundo da PE SRP N.º 007/2022/FSCMP, firmado entre a FUN-
daÇÂo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará - fScMP e a empresa 
WElTEN coMErcial lTda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o n.º 23.840.655/0001-73, cujo o objeto é a aquisição de 
SaNEaNTES - ProdUToS QUÍMicoS coNcENTradoS Para UTiliZaÇÃo 
NoS ProcESSoS dE laVaGEM do ENXoVal HoSPiTalar
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém-Pa, 01 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará

Protocolo: 834619
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coNtrato
.

coNtrato: 220/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto:aQUiSiÇÃo dE SaNEaNTES - ProdUToS QUÍMicoS coNcENTra-
doS Para UTiliZaÇÃo NoS ProcESSoS dE laVaGEM do ENXoVal HoS-
PiTalar, QUE ENTrE Si cElEBraM
Valor: r$r$466.920,00
data de assinatura: 01/08/2022
Vigência: 01/08/2022 a 31/07/2023
PE SrP 007/2022/fScMPa - PaE Nº 2021/1485865
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288; foNTES dE rEcUrSo: 
0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 0269008053, 
0269008054, 0269008100, 0269008101, 0269008067, 0269008102, 
0149006653 e seus respectivos superavits; ElEMENTo dE dESPESa: 339030
coNTraTada: WElTEN coMErcial lTda, cNPJ: n.º 23.840.655/0001-
73, ENdErEÇo: rua São caetano Nº 73, Bairro: São francisco, Belo Hori-
zonte/(MG), cEP: 31.255-056, Telefone: (31) 3492-6768,
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 834588

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 1
contrato: 137/2021
PaE Nº 2021/308712 - PE SrP Nº 025/2021/fScMP
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade o acréscimo de quan-
tidade de 25% (vinte e cinco por cento) ao valor do contrato original, cujo 
objeto é a aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS iNJETáVEiS, consoante dispõe 
o artigo 65, inciso i, alínea ‘b’, e §1º, da lei federal n.º 8.666/93..
data da assinatura: 27/07/2022 - Vigência: 03/09/2021 à 03/09/2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288;
fontes de recurso: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 
0269006842, 0269006962, 0269008053, 0269008054, 0269008067, 
0269008100, 0269008101, 0269008102, 0149006653, 0149009936, 
0349008569, 0349008725, 0349008751, 0349008950, 0349009280, 
0349009308, 0349009366, 0349009475, 0349009535, 0349009606 , 
0349009750 e seus respectivos superavits;
Elemento de despesa: 339030
coNTraTada: Elfa MEdicaMENToS S.a, cNPJ nº 09.053.134/0001-45,
ENdErEÇo: Brasília/df, na NUcr intersecção rod df 001 c/ rod 475, 
Galpão 02, cond. Sys Gama B. Park, Bairro: Ponte alta Norte (Gama), 
cEP: 72.427-010, Telefone: (83) 2106-2433,
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 834401

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP N° 047/2022-cPL/FscMP
a fundação Santa casa de Misericórdia do Estado do Pará, por intermédio 
da Pregoeira designada pela PorTaria Nº 637/2022-GP/fScMP, 
torna público a data que será realizada a licitação em referência, no 
dia 12/08/2022 às 09:30 (Horário Brasília/df) - Tipo Menor Preço por item.
oBJETo: a presente licitação tem como objeto aquisição de material téc-
nico hospitalar: solda ou lâmina para conexão estéril com 02 (dois) equi-
pamentos de conexão estéril em comodato, conforme as especificações 
contidas no anexo i, Termo de referência do presente Edital.
local da rEaliZaÇÃo do cErTaME: a abertura do certame será efetua-
da no site: www.compras.gov.br.
o Edital poderá ser adquirido nos sites www.compras.gov.br ou pelo Portal 
de compras: compras Pará: www.compraspara.pa.gov.br
Belém/Pa, 01 de agosto de 2022.
claudine Sarmanho ferreira
Pregoeira/cPl/fScMP

Protocolo: 834480

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 176/2022/FscMP
ÓrGÃo GErENciador: fundação Santa casa de Misericórdia do Estado 
do Pará. Processo licitatório nº 275896/2022. PrEGÃo ElETrÔNico SrP 
Nº 031/2022.
oBJETo: registro de preços objetivando a futura e eventual aQUiSiÇÃo 
dE MaTErial TÉcNico HoSPiTalar diVErSoS Para USo Na aGÊNcia 
TRANSFUSIONAL- GTRA da FSCMP, conforme especificações constantes do 
Termo de referência (anexo i do Edital).
EMPrESa VENcEdora: diaMEd laTiNo aMÉrica S.a, inscrita no cNPJ/
Mf sob o nº: 71.015.853/0001-45, com valor total: r$ 304.051,84 (tre-
zentos e quatro mil, cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 27/07/2022 a 
27/07/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ordenador responsável, em exercício: Tiago de lima ribeiro

Protocolo: 834766

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 851/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, de 28 de julho de 2022
o Presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – fundação 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando o que dispõe o art. 7º, XXiii da constituição federal Brasilei-
ra, assim como o art. 1º da lei Estadual nº 5.539/89, que disciplina a ins-
tituição da gratificação do risco de vida a servidores do Estado do Pará, c/c 
o art. 1º da lei Estadual nº 5.773/93 e os termos da Portaria 599/2011;
Considerando que as atividades perigosas específicas, de natureza espe-
cial, estabelecidas pelas legislações acima mencionadas, que tragam pos-
síveis prejuízos á saúde e/ou vida dos servidores diretamente envolvidos 
devem ser gratificadas;
considerando, ainda, que alguns servidores da fundação HEMoPa, dire-
tamente envolvidos, em razão das atribuições desenvolvidas, no desem-
penho de suas funções consideradas como perigosas pela administração 
Pública se enquadram na situação legal disposta pela legislação;
considerando o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/919715;
rESolVE,
I – CONCEDER a gratificação por risco de vida, no percentual de 50% 
(cinqüenta por cento) do vencimento base ao servidor abaixo relacionado, 
em razão de desenvolver atividades consideradas de risco pela legislação 
vigente sobre a matéria na fundação HEMoPa.

NoMe MatrÍcULa carGo LotaÇÃo   a coNtar

Jeova lobato da Silva 5158311/4 farmacêutico 
Bioquímico HENca 02/12/2021

ii - dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
– fundação HEMoPa, em 28 de julho de 2022.
Paulo andré castelo Branco Bezerra
Presidente do HEMoPa

Protocolo: 834361

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº. 039/2022- decorreNte de disPeN-
sa de LicitaÇÃo -  Processo adMiNistratiVo Nº 2022/195024
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: PaUla E MarQUES lTda, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no cNPJ sob o nº 06.045.649/0001-05 com sede na rua Brasil 
nº50, Sala 2-N – Setor Bueno Goiânia - Goiás - cEP 74.215-070, neste ato 
representada por seu representante legal Kenia de Paula Marques lima 
Verde, portador da cédula de identidade nº. 2198400 SSP/Go, cPf/Mf sob 
o nº. 664.724.581-20, doravante denominada coNTraTada
do oBJETo: o objeto do presente contrato é contratação de prestação de 
serviço de instalação, suporte, manutenção e melhoria de todos os módu-
los do software de gerenciamento de laboratório de imunogenética, Siste-
ma Salus (Neovita), a ser implantado em todas as unidades do Hemopa.
do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses contados 
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, caso compatível com 
a legislação que rege a matéria, por prazo e condições a serem firmados 
através de termo aditivo.
doS rEcUrSoS:os recursos orçamentários necessários para atender às 
despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratan-
te, como a seguir especificado:
Projeto atividade: 10302150782930000
Natureza da despesa: 339040
fonte de recurso: 0261000000 e 0269001022
do Valor: o valor global do presente contrato é de r$39.456,00 (trinta e 
nove mil quatrocentos e cinqüenta e seis reais).
do fiScal do coNTraTo: Será responsável pela Gestão do contrato o 
Servidor responsável pela Gerência de Tecnologia da informação, da fun-
dação HEMoPa.
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: 21 de julho de 2022.
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa – contratante
Kenia de Paula Marques lima Verde- PaUla E MarQUES lTda- contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - 
cPf nº 229.089.192-49.

Protocolo: 834358

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 854 de 01 de agosto  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 949590/2022.
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 oUrilaNdia do 
NorTE/Pa nos período de  05 e  06/08/2022.
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MicHElE daS NEVES PiNTo, cPf: 630810082-04, Biomedica/HEN-
rE, MaT.: 5897519, 1,5 diaria, 02/10, WaldiNar NUNES da SilVa, 
cPf: 440897404-87, Enferm./HENrE, MaT.: 57193464, 1,5 diaria , Sil-
Via criSTiNa oliVEira, cPf: 355733502-00, farmac./HENrE, MaT.: 
5802563, 1,5 diaria, ciSlENE da SilVa lira, cPf: 772009342-91, ag. 
art. Pratica/HENrE, MaT;: 54197586, 1,5 diaria, Kaio PaVaNE  NUNES, 
cPf: 036443222-52, aG. admin./HENrE, MaT.: 5955503, 1,5 diaria, , 
iBElio aZEVEdo SErra, cPf: 089339952-34, Gerente/HENrE, MaT.: 
54183788, 1,5 diaria, laYaNNa MarTiNS da SilVa, cPf: 872760112-91, 
Téc. Patol./HENrE, MaT.: 57206838, 1,5 diaria, fErNaNda PErEira do 
laGo, cPf: 695261412-53,  Téc. Patol./HENrE, MaT.: 5922152, 1,5 dia-
ria, JUlia dE oliVEira SoUSa, cPf: 597875032-72, Téc. Enferm./HEN-
rE, MaT.: 54193491, 1,5 diaria e iVoNE dE SoUSa alcaNforado, cPf: 
225435632-68, Téc. Enferm./henre, Mat.:54193495, 1,5 diaria .
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  01 de  agosto de  2022  .
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 834481
Portaria Nº 852 de 29 de Julho  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 936156/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  obje-
tivo  de ParTiciPar dE ViSiTa TÉNica ao MUNiciPio dE caPiTÃo PoÇo/
Pa no dia 26/07/2022.
lUciaNa caSTaNHEira SalES, cPf: 297807302-06, Enfermeira/cHr-caS, 
MaT.: 57198781, 0,5 diaria, aNaidES do Socorro da SilVa TaVarES, 
cPf: 572018972-68, assistente Social/cHr-caS, MaT.: 54196189, 0,5 diaria, 
EdGar flaVio QUEiroZ lEMoS, cPf: 299400442-91, Motorista/cHr-caS, 
MaT.: 555883901, 0,5 diaria e SEBaSTiÃo aPriGio dE SoUZa NETo, cPf: 
008634382-37, op. de comp./cHr-caS., MaT.: 5938208, 0,5 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  29 de  Julho  de  2022.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 834485

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Laudo: 151/22 (Proc. 2022/957663)
Nome: aldiNE TorrES dE MiraNda
Matrícula: 57231150/1
cargo/lotação: Médico/fHcGV
Período: 12/07/2022 a 16/07/2022

Protocolo: 834801
Laudo: 171/22
Nome: Maria daS GracaS SoUZa riBEiro
Matrícula: 5959427/1
cargo/lotação: Técnico de Enfermagem/fHcGV
Período: 17/07/2022 a 23/07/2022

Protocolo: 834599
Laudo: 181/22
Nome: BiaNca PiNTo cUNHa
Matrícula: 5963770/1
cargo/lotação: fisioterapeuta/fHcGV
Período: 22/07/2022 a 26/07/2022

Protocolo: 834604
Laudo: 183/22
Nome: rodriGo JUNior fariaS da coSTa
Matrícula: 5928243/4
cargo/lotação: fisioterapeuta/fHcGV
Período: 24/07/2022

Protocolo: 834605
Laudo: 172/22
Nome: VaNia MoNiS ViEira da SilVa
Matrícula: 5959412/1
cargo/lotação: Técnico de Enfermagem/fHcGV
Período: 20/07/2022 a 23/07/2022

Protocolo: 834601
Laudo: 184/22
Nome: MarlENi do Socorro PiNHEiro GoNcalVES
Matrícula: 5557330/5
cargo/lotação: Técnico de Enfermagem/fHcGV
Período: 22/07/2022 a 26/07/2022

Protocolo: 834607

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade Pregão eletrônico
Número: 106/2022
a presente licitação tem por objeto a aquisição de medicamentos de Uso 
Geral para atender a necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, uni-
dades de terapia intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da 

fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna (fHcGV).
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: Edilza farias azevedo
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 16/08/2022
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 834356

oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa NoJo
Nº de dias: 08 (oito) dias (Pae: 2022/926203)
Nome: adilSoN JoSE dE SoUZa SilVa
Matrícula: 54190508/1
cargo:/lotação: aux. administrativo/fHcGV
Período: 05/07/2022 a 12/07/2022.
Grau de parentesco: GENiTora
N° da certidão: 065656 01 55 2022 4 00457 246 0178381 79

Protocolo: 834614

secretaria de estado
de traNsPortes

.

Portaria N° 091 de 28 de JULHo de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE TraNSPorTES, no uso de suas atribuições 
legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição Estadual 
do Pará, de 05 de outubro de 1989 e lei nº 5.810 de 24.01.1994; 
coNSidEraNdo o processo nº 2022/939995 - PaE;
resolve:
dESiGNar os servidores andré conte Soares, id. funcional nº 5909743/2 
e Jorge antônio rodrigues da Silva, id. funcional nº 2048620/1, para atu-
arem, como fiscal e suplente, respectivamente, na fiscalização do Convê-
nio nº 070/2022, firmado entre a SETRAN e a Prefeitura Municipal de Breu 
Branco, referente ao Processo nº 2022/434074, cujo objeto: recuperação de 
123,81 km das seguintes estradas vicinais no município de Breu Branco /Pa.                                                                                                     

Portaria N° 092 de 28 de JULHo de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE TraNSPorTES, no uso de suas atribuições 
legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição Estadual 
do Pará, de 05 de outubro de 1989 e lei nº 5.810 de 24.01.1994;
considerando os termos do processo nº 2022/940148 - PaE 
resolve:
dESiGNar os servidores andré conte Soares, id. funcional nº 5909743/2 
e Jorge antônio rodrigues da Silva id. funcional nº 2048620/1, para atua-
rem, como fiscal e suplente, respectivamente, na fiscalização do Convênio 
nº 071/2022, firmado entre a SETRAN e a Prefeitura Municipal de Tucuruí, 
Processo nº 2022/441028 cujo objeto: recuperação de 123,12 km de es-
tradas vicinais no município de Tucuruí/Pa.

Portaria N° 094 de 28 de JULHo de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE TraNSPorTES, no uso de suas atribuições 
legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição Estadual 
do Pará, de 05 de outubro de 1989 e lei nº 5.810 de 24.01.1994;
considerando os termos do processo nº 2022/940148 - PaE 
resolve:
dESiGNar os servidores andré conte Soares, id. funcional nº 5909743/2 
e Jorge antônio rodrigues da Silva id. funcional nº 2048620/1, para atua-
rem, como fiscal e suplente, respectivamente, na fiscalização do Convênio 
nº 079/2021, firmado entre a SETRAN e a Prefeitura Municipal de São 
domingos do araguaia,  Processo nº 2021/475518 cujo objeto: construção 
de 3 pontes pré moldada de concreto armado nas vicinais rurais: Ponte 
Vicinal 44 sobre o rio Taurizim ( ponte São Benedito), com extensão de 
41,38m; Ponte Vicinal 46 sobre o rio Taurizim (ponte Maria Mussal), com 
extensão de 55,25m; Ponte Pa cacau sobre o rio Taurizim, com extensão 
de 27,50m, no município de São domingos do araguaia/Pa.

Portaria Nº  088  de 20 de JULHo de 2022
o Secretário de Estado de Transportes, no uso de suas atribuições legais 
conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição Estadual do Pará, 
de 05 de outubro de 1989, e 
Considerando o teor do PAE nº 2022/752052, anexo Oficio Circular  nº 
006/2022-GaB/aGE;
resolve:
dESiGNar os servidores abaixo para participarem do coNGrESSo dE 
EXcElÊNcia EM liciTaÇÕES E coNTraTaÇÕES PÚBlicaS, que ocorrerá 
no período de 24 a 26/08/2022, em Goiânia/Go, serão abordados temas 
atuais e importantes para o exercício do controle interno, com aplicação da 
nova lei nº 14.133/2021 de licitações e contratos.
1- caSSia KoUrY BarBalHo id. funcional nº 57191423/4 – coordenador
2- adriaNa lEal fErrEira id. funcional nº 5953331/2 - assessor
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
adlEr da SilVEira
Secretário de Estado de Transportes
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2º terMo aditiVo de acrÉsciMo e sUPressÃo 
de serViÇos seM reFLeXo FiNaNceiro

Processo Nº. 2018/59188                                                                                       
aNeXo: 2022/574291  
Nº do coNtrato: 055/2018                                                                       
JUSTificaTiVa: o Termo aditivo de acréscimo e supressão de Serviços, 
sem Reflexo Financeiro ao Contrato nº 055/2018 é decorrente de solici-
tação feita pela contratada, com fundamento no art. 65, i, alínea “a” e 
“b” c/c §1º da lei nº. 8.666/93, devidamente analisado pela consultoria 
Jurídica e Setor Técnico, bem como autorizado pelo Gestor desta SETraN.
Valor iNicial do coNTraTo: r$ 5.536.111,27 (cinco milhões, quinhen-
tos e trinta e seis mil, cento e onze reais e vinte e sete centavos).
Valor acrEScido: r$ 644.435,25 (seiscentos e quarenta e quatro mil, 
quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos).
Valor SUPriMido: r$ 644.435,25 (seiscentos e quarenta e quatro mil, 
quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos).
Valor fiNal do coNTraTo: r$ 5.536.111,27 (cinco milhões, quinhentos 
e trinta e seis mil, cento e onze reais, vinte e sete centavos).
daTa da aSSiNaTUra: 29/07/2022.
coNTraTada: coNSTrUa ENGENHaria lTda.
cNPJ: 01.621.876/0001-18.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira - SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

eXtrato do coNtrato
Processo: 2021/1100782
Nº do coNtrato: 055/2022           
oBJETo: o contrato tem como objeto a construção de 02 (duas) pontes 
de concreto armado, localizadas na Pa-423, km 17, sobre o igarapé Jenipa 
(10,00mx10,00mx4,50m), e km 22, sobre o igarapé ipêpaqui (25,00m x 
10,00m x 5,00m), para duplicação das pistas de rolamento, no trecho da 
Pa-423, entre Pa-255 / Pa-425, Município de Monte alegre/Pa, sob a Juris-
dição do 10º Núcleo regional.
Valor: r$ 1.261.981,99 (um milhão, duzentos e sessenta e um mil, nove-
centos e oitenta e um reais e noventa e nove centavos).
daTa da aSSiNaTUra:  01/08/2022.
PraZo:  210 (duzentos e dez) dias, a contar da data de sua assinatura. 
ModalidadE: Tomada de Preços nº. 01/2022.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7430; Natureza da 
despesa: 449051; fonte de recurso: 0131000000, origem do recurso: 
recurso Externo.
coNTraTada: TÉcNica ENGENHaria lTda.
cNPJ: 05.283.511/0001-81.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira - SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

eXtrato do 1° terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo PraZo 
coNtrato N°: 82/2021
Processo: 2021/346265                                                                  
Proc. aNeXo: 2022/569581
JUSTificaTiVa: a elaboração do presente termo aditivo de prorrogação de 
prazo, decorre da solicitação feita pela Empresa contratada e Manifestação 
da dirTEc, devidamente autorizada pelo Secretário de Estado de Trans-
portes, com fundamentado no art. 57, § 1º, inciso ii da lei federal nº. 
8.666/93, passando, consequentemente, os documentos referenciados a 
fazer parte integrante e indissociável deste instrumento.
iNic. dE ViG.: 28/07/2022                               
TÉrM.ViG.: 25/09/2022
daTa da aSSiNaTUra: 26/07/2022.
PraZo: 60 (sessenta) dias.
coNTraTada: coPEM coNST. ParaENSE dE ESTrUTUraS METálicaS S/a.
cNPJ: 04.970.687/0001-49.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

eXtrato do 1º terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo de PraZo
coNtrato Nº.: 13/2022
Processo Nº.: 2022/66042                                                              
aNeXo N°.: 2022/804617
JUSTificaTiVa: decorrente da solicitação feita pela contratada, motivado 
pelo interesse na continuação da prestação de serviços, devidamente aco-
lhida e autorizada pela autoridade Superior e Setor Técnico, com funda-
mento no art. 57, §1, inciso ii da lei federal nº. 8.666/93, Jurisprudência 
do TcU, especialmente nos acórdãos n° 1801/2014, n° 2840/2011, n° 
3280/2010 todos de Plenário.
iNic. dE ViG.: 16/07/2022                     
TÉrM. ViG.: 23/09/2022
PraZo: 70(setenta) dias.
daTa da aSSiNaTUra: 18/07/2022.
dadoS da coNTraTada:
coNTraTada: coNSÓrcio coNSTrUTor oUTEiro.
cNPJ: 45.487.638/0001-37.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

2º terMo aditiVo de acrÉsciMo e sUPressÃo 
de serViÇos seM reFLeXo FiNaNceiro

Processo Nº. 2018/59188                                                                              
aNeXo: 2022/574291  
Nº do coNtrato: 055/2018                                                                       
JUSTificaTiVa: o Termo aditivo de acréscimo e supressão de Serviços, 
sem Reflexo Financeiro ao Contrato nº 055/2018 é decorrente de solici-
tação feita pela contratada, com fundamento no art. 65, i, alínea “a” e 
“b” c/c §1º da lei nº. 8.666/93, devidamente analisado pela consultoria 
Jurídica e Setor Técnico, bem como autorizado pelo Gestor desta SETraN.

Valor iNicial do coNTraTo: r$ 5.536.111,27 (cinco milhões, quinhen-
tos e trinta e seis mil, cento e onze reais e vinte e sete centavos).
Valor acrEScido: r$ 644.435,25 (seiscentos e quarenta e quatro mil, 
quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos).
Valor SUPriMido: r$ 644.435,25 (seiscentos e quarenta e quatro mil, 
quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos).
Valor fiNal do coNTraTo: r$ 5.536.111,27 (cinco milhões, quinhentos 
e trinta e seis mil, cento e onze reais, vinte e sete centavos).
daTa da aSSiNaTUra:  29/07/2022.
coNTraTada: coNSTrUa ENGENHaria lTda.
cNPJ: 01.621.876/0001-18.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira - SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

eXtrato do 1º terMo aditiVo de acrÉsciMo 
e sUPressÃo de serViÇos coM reFLeXo FiNaNceiro

Processo: 2020/391533                                                                                       
aNeXo: 2022/544285
coNtrato Nº: 041/2021
JUSTificaTiVa: o presente Termo aditivo de acréscimo e Supressão de 
Serviços, com Reflexo Financeiro ao Contrato nº 041/2021, decorre da 
solicitação feita pela contratada, com fundamento no art. 65, i, alínea “a” 
e “b” c/c §1º da lei nº. 8.666/93, devidamente analisado pela consultoria 
Jurídica e Setor Técnico, bem como autorizado pelo Gestor desta SETraN.
Valor do coNTraTo: r$ 27.708.930,04 (vinte e sete milhões, setecen-
tos e oito mil, novecentos e trinta reais e quatro centavos).
Valor acrEScido: r$ 5.490.881,70 (cinco milhões, quatrocentos e no-
venta mil, oitocentos e oitenta e um reais, setenta centavos).
Valor SUPriMido: r$ 80.783,06 (oitenta mil, setecentos e oitenta e três 
reais e seis centavos).
Valor do rEflEXo fiNaNcEiro: r$ 5.410.098,64 (cinco milhões, qua-
trocentos e dez mil, noventa e oito reais, sessenta e quatro centavos).
Valor fiNal do coNTraTo: r$ 33.119.028,68 (trinta e três milhões, 
cento e dezenove mil, vinte e oito reais e sessenta e oito centavos). 
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade orçamentária: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7432; 
Natureza da despesa: 449051; origem do recurso: Tesouro; fonte do 
recurso: 0124000000.
daTa da aSSiNaTUra: 29/07/2022.
dadoS da coNTraTada: 
NoME: TriENG coNSUlToria E coNSTrUÇÕES lTda.
cNPJ: 18.212.556/0001-07.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira, SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 834811

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
o diretor Presidente, da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará - cPH, no uso de suas atribuições legais e após a análise conjunta 
da Pregoeira e o parecer da Gerência Jurídica, referente ao Processo(s) nº 
2021/535934 resolve:
adJUdicar e HoMoloGar o resultado do processo licitatório referente ao 
Pregão Eletrônico nº 006/2022- cPH, que tem como objeto à contratação 
de empresa para a prestação de obras e serviços de engenharia para a 
construção do Terminal Hidroviário Turístico de icoaraci, no município de 
Belém, estado do Pará, autorizando a contratação e emissão de Nota de 
Empenho em favor da seguinte empresa: Maar NaVEGaÇÃo E TErMi-
NaiS lTda, inscrita no cNPJ/Mf-20.792.591/0001-94, com sede na Pas-
sagem olaria, nº 166, rodovia arthur Bernardes, nº 96, Bairro: Pratinha, 
cEP:66.816-060, Município de Belém, Estado do Pará, por ter apresentado 
a proposta mais vantajosa para a contratação do único item do Edital, pelo 
valor global de r$7.995.017,31 (sete milhões, novecentos e noventa e 
cinco mil, dezessete reais e trinta e um centavos).
registre-se. Publique-se. cumpra-se.
Belém/Pa, 26 de julho de 2022.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente da cPH

Protocolo: 834753

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 244 de 01 de aGosto de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da 
PESca interino, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo de-
creto Governamental, publicado no doE nº 34.920 de 04 de abril de 2022;
coNSidEraNdo o Processo nº 2020/1051245;
 coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013;
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r E S o l V E:
art. 1º - dESiGNar a servidora BrUNa GoMES riBEiro SaNToS, 
ocupante do cargo de Técnico em Gestão de infra-Estrutura, matrícula 
n° 80845779/4, em substituição ao servidor PaUlo afoNSo MarTiNS dE 
liMa, ocupante do cargo de Engenheiro agrônomo, matricula nº 23264/1, 
designado na PORTARIA Nº 180 de 27/06/2022, como fiscal titular, e o 
servidor MaX MiGUEl Pardal PoSSaS, ocupante do cargo de Técnico em 
Gestão de infra-Estrutura, matrícula nº. 55587277/3 em substituição a 
servidora BrUNa GoMES riBEiro SaNToS, ocupante do cargo de Técnico 
em Gestão de Infra-Estrutura, matrícula n° 80845779/4, como fiscal suplente 
para acompanhar e fiscalizar, o Contrato Administrativo nº 50/2022 – SEDAP, 
celebrado com a empresa aMaZoN coNSTrUÇÕES E SErViÇoS lTda.
Art, 2º - São atribuições do FISCAL DO CONTRATO: Acompanhar e fisca-
lizar a execução do contrato; fiscalizar o cumprimento, pelo contratado, 
das normas, objeto e cláusulas contratuais; registrar todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato; confrontar se o valor a ser pago 
mensalmente ao contratado está em conformidade com o valor estabelecido 
no contrato, atestando a fatura de pagamento na unidade financeira, jun-
tando, inclusive, termo declaratório que o serviço foi satisfatoriamente exe-
cutado; controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade; 
apresentar relatórios mensais consolidados sobre a execução do contrato.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JoÃo carloS lEÃo raMoS
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino

Protocolo: 834780

.

.

diÁria
.

Portaria de diÁrias Nº 688/2022 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: Jesus Nazareno Pinto de almeida. carGo: Motorista. 
MaTrÍcUla: 13277/1. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo:  Marabá /reden-
ção/São Geraldo do araguaia./Pa. oBJETiVo: conduzir o Sr. Secretário 
adjunto nos municípios de Marabá /redenção/São Geraldo do araguaia. 
onde o mesmo irá reunir com Secretários de agricultura.PErÍodo: 03 a 
05/08/2022. Nº dE diáriaS:  2 ½ (duas e meia).  ordENador: Márcio 
Marcelo de Souza Trindade – diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 689/2022  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: lucas Vieira Torres. carGo: Secretario adjunto. MaTrÍ-
cUla:5917995-2. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: Marabá /redenção/São 
Geraldo do araguaia./Pa.. oBJETiVo: reunir com Secretários de agricul-
tura PErÍodo: 03 a 05/08/2022. Nº dE diáriaS:  2 ½ (duas e meia).  
ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade – diretor administrativo 
e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 690/2022 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 rosa ferreira oliveira. carGo: chefe de Gabinetre. Ma-
TrÍcUla: 5932325/3. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo:  castanhal/Pa. oBJE-
TiVo: reunião com o prefeito pra tratar de assuntos da agricultura familiar 
PErÍodo: 04/08/2022. Nº dE diáriaS: ½ (meia). ordENador: Márcio 
Marcelo de Souza Trindade – diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 691/2022 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: João carlos leão ramos .  carGo: Secretário de Esta-
do de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, interino. MaTrÍcUla: 
5815398 oriGEM: Belém/Pa dESTiNo:  castanhal/Pa. oBJETiVo: reu-
nião com o prefeito pra tratar de assuntos da agricultura familiar PErÍo-
do: 04/08/2022. Nº dE diáriaS: ½ (meia). ordENador: Márcio Marcelo 
de Souza Trindade – diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 834798
Portaria de diÁrias Nº 681/2022 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) . MaTricUla: 5441862/3. oriGEM:Belém/Pa. 
dESTiNo: cuaiabá/MT. oBJETiVo:  Participar de capacitação técnica sobre 
a elaboração do Plano de fiscalização ocupacional, sob coordenação da 
cofiSc/dEcrEd/ MaPa.PErÍodo: 14 a 21/08/2022. Nº dE diáriaS: 7 
½ (sete e meia).ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade /diretor 
administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 682/2022 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(a): Marcia coutinho caetano. carGo: Extencionista rural/
EMaTEr MaTricUla: 57189527/1. oriGEM:Belem/Pa. dESTiNo: cuaia-
bá/MT. oBJETiVo:  Participar de capacitação técnica sobre a elaboração do 
Plano de fiscalização ocupacional, sob coordenação da cofiSc/dEcrEd/ 
MaPa.PErÍodo: 14 a 21/08/2022. Nº dE diáriaS: 7 ½ (sete e meia).
ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade /diretor administrativo e 
financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 683/2022 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(a): Martha Nilvia Gomes Pina. carGo: Engenheira agrô-
noma. MaTricUla: 23868-1. oriGEM:Belem/Pa. dESTiNo: cuaiabá/MT. 
oBJETiVo:  Participar de capacitação técnica sobre a elaboração do Plano 

de fiscalização ocupacional, sob coordenação da cofiSc/dEcrEd/ MaPa.
PErÍodo: 14 a 21/08/2022. Nº dE diáriaS: 7 ½ (sete e meia).ordENa-
dor: Márcio Marcelo de Souza Trindade /diretor administrativo e finan-
ceiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 684/2022 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: cuaiabá/MT. 
oBJETiVo:  Participar de capacitação técnica sobre a elaboração do Plano 
de fiscalização ocupacional, sob coordenação da cofiSc/dEcrEd/ MaPa.
PErÍodo: 14 a 21/08/2022. Nº dE diáriaS: 7 ½ (sete e meia).ordENa-
dor: Márcio Marcelo de Souza Trindade /diretor administrativo e finan-
ceiro/SEdaP

Protocolo: 834612
Portaria de diÁrias Nº 676/2022 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: layene Everton de oliveira carGo: coordenadora. Ma-
TrÍcUla: 5945909/1. oriGEM: Paragominas/Pa. dESTiNo: Mãe do rio /
Pa. oBJETiVo: realizar visita técnica a UaGro e alinhamento de trabalho 
junto a secretaria do municipio.. PErÍodo: 04 a 05/08/2022. Nº dE diá-
riaS: 1 ½ (uma e meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade 
/diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 834608

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de terMo de rescisÃo aMiGÁVeL 
do terMo de FoMeNto Nº 01/2022-sedaP
Processo Nº 2022/168625
Objeto: Rescisão Amigável do Termo de Fomento nº 01/2022-SEDAP fica 
rescindido, a partir da assinatura deste Termo, em conformidade com a 
cláusula Segunda do Termo de rescisão.
concedente: SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPE-
cUário E da PESca/SEdaP.
organização da Sociedade civil: Polo de Proteção da Biodiversidade e Uso 
Sustentáveis dos recursos Naturais - PoloProBio, com sede na alameda 
fábio Miranda, 937 – Bairro Nova olinda Bairro: Nazaré, cEP 68741-432 
– castanhal – Pa.
data da assinatura: 01/08/2022
ordenador: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 834496

.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

Portaria
.

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

atos adMiNistratiVos
EXTraTo da(S) PorTaria(S) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdida(S) PElo 
ilMo. Sr. PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará-iTErPa, NoS 
aUToS do ProcESSo dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária oNEroSa (coM-
Pra) dE TErraS, EM QUE fiGUra coMo iNTErESSado:

Processo NoMe deNoMiNa-
ÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

122908378/2021 JoSENildE SilVa BriTo faZENda 
JErUSalÉM 191,4818 TracUaTEUa/Pa 1621/2022

Belém (Pa), 01/08/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 834359
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 do ProcESSo do coNTraTo dE coNcESSÃo dE dirEiTo rEal dE 
USo (ccdrU) dE loTES aGrÍcolaS iNSErToS No ProJETo ESTadUal 
dE aSSENTaMENTo SUSTENTáVEl- PEaS BorBa GaTo, localiZado No 
MUNicÍPio dE TailÂNdia, ao(S) iNTErESSado(S) aBaiXo:

Processo NoMe Área deNoMiNaÇÃo Portaria

2022/666078 aNa clEidE da SilVa 06,6219Ha SÍTio raio dE lUZ 1330/2022

2022/788769 BiaNca EVElYN  SilVa doS SaNToS 70,9885Ha SÍTio MUria 1331/2022

2022/665188 daNiEl dE oliVEira 53,0565Ha ÍTio KaUaN 1332/2022

2022/774434 lEilSoN da SilVa GUSMÃo 07,2676Ha SÍTio GUSMÃo 1333/2022

2022/774991 lUiZ GoNZaGa SoarES da SilVa 21,7691Ha SÍTio l. l 1334/2022

Belém (Pa), 01/.08.2022
Bruno Yoheiji Kono ramos - Presidente

Protocolo: 834349
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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

070602911/2022 ValTEir caMPoS dE 
SoUSa rEcaNTo SoUSa 0,5146 coNcEiÇÃo do 

araGUaia/Pa 1628/2022

092501032/2019 EdNElSoN da SilVa 
lEiTÃo

SÍTio NoSSa 
SENHora da coN-

cEiÇÃo
23,9955 SaNTa Maria do 

Pará/Pa 1633/2022

042600147/2019 adaidE rodriGUES 
Garcia SÍTio BEM ali 14,7497 SaNTa Maria do 

Pará/Pa 1634/2022

Belém(Pa), 01/08/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

Protocolo: 834362
GoVerNo do estado do ParÁ

iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa
EXTraTo da(S) PorTaria(S) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdida(S) PElo 
ilMo. Sr. PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará-iTErPa, 
NoS aUToS doS ProcESSoS dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária oNEroSa 
(coMPra) dE TErraS, EM QUE fiGUraM coMo iNTErESSadoS:

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

2022/518701 WEliSoN ViEira doS 
SaNToS faZENda aNo NoVo 1,4081 ha alMEiriM 1335/2022

2022/518782 arNaldo da SilVa 
MESQUiTa faZENda ESPEraNÇa 1494,6204 ha alMEiriM 1336/2022

2022/518396 lUcENildo PacHEco faZENda NSJc 1400,8717 ha alMEiriM 1337/2022
2022/359130 ValdEMir SilVa faZENda HarMoNia 1487,5246 ha alMEiriM 1338/2022
2022/359040 EdSoN SoUSa dE araUJo faZENda HoriZoNTE 1462,2414 ha alMEiriM 1339/2022
2021/1152188 MoiSElY MarTiNS dUTra faZENda iMPÉrio 629,6904 ha MaraBá 1340/2022

Belém (Pa), 01/08/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 834428

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 01328/2022
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 2022/949897–NTi, de 28/07/2022
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor iGor alVES QUadroS , assessor, matrícula nº 
5958069/1, para responder pelo Núcleo Técnico de informação-NTi , 
deste instituto, no período de 01/08/2022 a 30/08/2022, na ausência 
do titular, PoTYGUara PraZErES dE oliVEira fErrEira , matrícula nº 
54185591/6, por férias.
Publique-se
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – 
iTErPa, 28 de julho de 2022

Protocolo: 834460

.

.

errata
.

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ

errata
Processo nº 110407325/2021
interessado: iVaN MacieL GoMes
edital publicado no doe nº 35.044 de 13 de julho de 2022
Protocolo: 827156
onde se lê:
área: 6,04015 há
Leia-se:
área: 6,4015 ha
Belém(Pa), 01.08.2022
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente
Mariceli Nascimento Moura flexa – diretora dEaf

Protocolo: 834800

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do terMo aditiVo Nº 04/2022 coNtrato: Nº 021/2018
coNTraTaNTE: iNSTiTUTo dE TErraS do Pará – iTErPa - 
cNPJ:05.089.495/0001-90
coNTraTado: ElEVadorES HEXcEl lTda cNPJ: 10.599.628/0001-09
ENdErEÇo Trav. curuzu, n° 767, Bairro: Pedreiro, cEP: 66.085-110-Belém-Pa
ProcESSo 2018/216364-PaE
oBJETo: SErViÇoS dE MaNUTENÇÃo corrETiVa E PrEVENTiVa dE ElEVa-
dor, coM forNEciMENTo dE PEÇaS, SoB rEGiME dE coBErTUra ToTal
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art.57, da lei 8.666/93.

Valor: r$20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais)
ViGÊNcia: 03.08.2022 a 02.08.2023 (12 MESES)
EXErcÍcio: 2022 – aÇÃo: 273.646- ProJETo aTiVidadE: 
21.122.1297.8338 -NaTUrEZa dE dESPESa: 339039  foNTE: 0301 / 
0661007852 - P.i.: 412.000.8338c
daTa dE aSSiNaTUra:  28/07/2022 –  BrUNo YoHEiJi KoNo raMoS – 
Presidente

Protocolo: 834483

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº  01329/2022
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 PaE nº 2022/949038 – cdi, datado de 28/07/2022.
rESolVE:
iNTErroMPEr por necessidade de serviço, a partir de 02/08/2022, o pe-
ríodo de gozo de férias da servidora ROSALINA FERREIRA BRUNINI, Ofi-
cial administrativo/Gerente de documentação e arquivo, matrícula nº 
3166007/1, marcadas para 18/07/2022 a 16/08/2022, concedidas através 
da Portaria nº1061/22 de 09/06/2022, publicada no doE nº 35.014 de 
21/06/2022, ficando em aberto os 09(nove)dias restantes.
Publique-se.
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – iTErPa, em 25 
de julho de 2022.

Protocolo: 834464

oUtras MatÉrias
.

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ

editaL
o iNSTiTUTo dE TErraS do Pará - iTErPa, de acordo com o art. 08º do 
decreto Nº 1.190/2020, torna público que os interessados abaixo relaciona-
dos estão requerendo a compra de terras, com as seguintes especificações:
fica aberto o prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da publicação 
deste Edital para impugnações. após o decurso do prazo assinalado, não 
havendo contestação, será dada continuidade a tramitação dos processos 
visando a concretização da regularização fundiária dos requerentes.

Processo iNteressado iMÓVeL Área (ha) LocaLiZaÇÃo MUNiciPio

011700064/2022  JoSE SaMPaio 
PaSSoS

faZENda 
ViTÓria 1.040,6861

Pa-419 Km -43 
km,Pa-254 a direita no 

ramal do Km-17
PraiNHa

20009/366603 EliciElMa coElHo 
SarTÓrio

faZENda 
ESPiriTo 
SaNTo iii

98,3335 Pa -275, ViciNal do 
ProJETo SaloBro MaraBá

122108336/2021 alfrEdo JoÃo 
fUrTado GoMES

faZENda 
roSa Maria 766,6949 raMal do TraÍra, 

KM-11 PraiNHa

053002551/2022 WilSoN fErNaNdES 
roSa

faZENda 
roSa 254,3022 ViciNal do rio PrETo 

KM 143
 MaraBá E iTUPi-

raNGa

052401919/2021 arlEi rEdiVo
faZENda 

SaNTa TErE-
ZiNHa

202,2214
 ESTrada MUNiciPal 
GErSoN SEraPHiM 

43 KM
JacarEacaNGa

072502187/2020 JÚNior loUrENÇo 
loUriNi

faZENda Boi 
Gordo 830,2672

GlEBa SÃo BENEdiTo, 
ESTrada MUNiciPal 
GErSoN SErafiM, 

KM-42,5

JacarEacaNGa

2010/210118
aGroEXPorT 

TradiNG E aGroNE-
GÓcioS S/a

faZENda 
SaNTo 

aNToNio
29,0660 KM 40 da Pa-150, a Md 

do rio UBá MoJU

Belém (Pa), 01.08.2022
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente
Mariceli Nascimento Moura flexa – diretora dEaf

Protocolo: 834792

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 4736/2022-adeParÁ, de 28 de julho de 2022
dispõe sobre os membros da comissão de avaliação de Bens residuais 
inservíveis da adEPará e outras providências
o diretor Geral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará - 
adEPará, no uso das atribuições legais, que lhe confere o art. 2o da lei 
Estadual no 6.482, de 17 de setembro de 2002, o art. art. 1º, Parágrafo 
único do decreto Estadual nº 0337, de 09 de agosto de 2007,
coNSidEraNdo a necessária atualização patrimonial do acervo próprio lo-
calizado em todas as representações da adEPará em todo o Estado do Pará,
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coNSidEraNdo ainda a necessidade de regularizar o desfazimento de bens 
inservíveis que ora se acumulam nas dependências da agência agropecuária.
 rESolVE:
art.1º - dESiGNar os servidores MarcElo EdUardo fErrEira aMoraS, 
Gerente de almoxarifado e Patrimônio, Matricula nº 51855545/3, aNToNio 
WaGNEr MENdES diaS, Técnico de Nível Superior-administrador, matrícu-
la nº 59065661/1 e daVid JoSÉ dE SoUZa fErrEira JÚNior, assistente 
administrativo, matrícula nº 55586814/1, dEoclEciaNo loPES diaS, as-
sistente administrativo, matrícula nº 57188378/1 e criSTiaNE da SilVa 
dE fiGUEirEdo, assistente administrativo, matrícula nº 57223371/1 a 
comporem a coMiSSÃo iNTErNa de avaliação de todos os Bens residuais 
inservíveis que compõem o acervo Patrimonial da agência agropecuária do 
Estado do Pará - adEPará, sob a coordenação do primeiro.
art.2º - a comissão terá um prazo de 120 (cento e vinte) dias para o tér-
mino dos trabalhos e elaboração de rElaTÓrio fiNal coNclUSiVo que 
se refere a esta Portaria.
art.3º - a agência de defesa agropecuária do Estado do Pará - adEPará, 
adotará as medidas complementares para os casos que requeiram as pro-
vidências apontadas pelo relatório final da comissão aqui composta, bem 
como a devida publicidade.
art.4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral da adEPara

Protocolo: 834411
Portaria Nº4732/2022 de 28 de julho de 2022 - adeParÁ.
dispõe sobre a instauração de Processo administrativo de Sindicância, de-
signa a comissão e dá outras providências.
o diretor Geral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do 
Pará - adEPará, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto nos
art. 199,201 e 205 da lei Estadual nº 5.810/94 e demais legislações aplicáveis.
rESolVE:
i – dETErMiNar a instauração de Processo administrativo de Sindicância 
em desfavor dos servidores JTB, KcN; MPc; lPP; WSl; fMf; lcT; Ecc; 
pela ocorrência, em tese dos fatos apresentados pela denúncia, referente 
ao processo nº 2022/361358 e 2021/759047.
ii – dESiGNar os servidores, VaNdEilSoN BElforT MoUra, cargo: 
fiscal Estadual agropecuário, matrícula:6403376/1;KlEBEr dE oliVEi-
ra BarNaBÉ, cargo: assistente administrativo, matrícula: 55588911/1; 
clEcio dE MoraES corrEa, cargo: assistente administrativo, Matricula: 
54197074/1,lotados respectivamente na UlSa Parauapebas e Sede; para 
sob a presidência do primeiro, constituírem a comissão de Processo ad-
ministrativo de Sindicância, e demais incumbências com sede na Travessa 
Mariz e Barros, 1200, Bairro: Pedreira, sala da corregedoria, incumbida de 
apurar por 30 (Trinta dias), o qual poderá ser prorrogada por igual período 
por conveniência e necessidade da administração Pública.
Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
registre, publique-se e cumpra-se
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor-Geral

Protocolo: 834552

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

*Portaria Nº 4781/2022, do dia 01 de agosto 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 Moacir VaScoNcEloS BarBoSa filHo, ocupante de 
cargo EfETiVo, lotação/SEdE BElÉM, matrícula nº 5689422/ 2, para a fun-
ção de fiscal e adriElE caroliNa fraNco cardoSo, ocupante de cargo 
EfETiVo, lotação/SEdE BElÉM, matrícula nº 5898315/1, para suplente do 
Contrato nº 074/2018, firmado pela ADEPARÁ e NORTE SERVICE EIRELI, 
cNPJ:14.991.257/0001-67, que tem por objeto PrESTaÇÃo dE TErcEiri-
ZaÇÃo dE MÃo dE oBra dE aUX. adMiNiSTraTiVo i, Para dar aPoio 
adMiNiSTraTiVo E oPEracioNal Na SEdE E dEMaiS PoSToS da aGÊN-
cia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do Pará - adEPará.
art. 2º - Esta portaria tem efeito retroativo a 01/07/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral da adepará
*republicada por incorreção doe 35.060, do dia28 de julho de 2022.

Protocolo: 834444
Portaria Nº 4713/2022 de 28 de julho 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 JailSoN PalMEira da SilVa, ocupante do cargo de afa, 
lotação/UlSa dE áGUa aZUl do NorTE, matrícula nº 57223484/1, para 
a função de fiscal e roSSllENEY alVES SaMPaio PalHETa, ocupante do 
cargo GErENTE rEGioNal, lotação/GErÊNcia rEGioNal TUcUMÃ, ma-
trícula nº 5960560/1, para suplente do Contrato nº 156/2013, firmado 
pela adEPará e aNa PaUla SoUZa dE QUEiroZ,  cPf: 019.185.002-07, 
que tem por objeto a locação de imóvel para Sediar Unidade administra-
tiva da adEPará, no Município de Vila caNadá.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral da adepará

Protocolo: 834630

errata
.

errata da Portaria 4468/2022, publicada dia 20/07/2022
onde se lê: Período: 27/08/2022 a 30/08/2022.
Leia-se: Período: 27/07/2022 a 30/07/2022.
ordenador: TaTiaNE ViaNNa da SilVa.

Protocolo: 834339

diÁria
.

Portaria: 4779/2022 objetivo: realizar fiscalização de Trânsito agro-
pecuário.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SaNTo 
aNTÔNio do TaUá/Pa destino: PlacaS, rUrÓPoliS, SaNTarÉM/Pa Ser-
vidor: 54187600/ JoaNNES PaUlUS fErNaNdES dE SoUSa (aGENTE dE 
dEfESa aGroPEcUária) / 17,5 diáriaS / 01/08/2022 a 18/08/2022.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 834334
Portaria: 4776/2022 Objetivo: Realizar fiscalização em revendas agro-
pecuária e verificação de possíveis estabelecimentos sem cadastro no Mu-
nicípio.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: alMEiriM/
Pa destino: PorTo dE MoZ/Pa Servidor: 5914905/ BrUNo doS SaNToS 
caTUNda (fiScal ESTadUal aGroPEcUário - MÉdico VETEriNário) / 
4,5 diáriaS / 25/07/2022 a 29/07/2022. ordenador: JaMir JUNior Pa-
raGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 834325
Portaria: 4777/2022 objetivo: Executar captura de morcegos em pro-
priedades com foco de raiva e com intensos sinais de espoliação por mor-
cegos hematófago nos municípios.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: SaNTa BárBara do Pará/Pa destino: BENEVidES, 
SaNTa BárBara do Pará/Pa Servidor: 54186886/ NESTor SilVa doS 
rEiS (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 3,5 diáriaS / 03/08/2022 a 
06/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 834330
Portaria: 4778/2022 objetivo: realizar cadastro de cultivo agrícolas.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: iGaraPÉ-Miri/
Pa destino: caMETá, MoJU/Pa Servidor: 54186852/ Mario SErGio Pi-
NHEiro PaNToJa (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 4,5 diáriaS 
/ 01/08/2022 a 05/08/2022.ordenador. lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 834331
Portaria: 4775/2022 objetivo: realizar ações de vigilância ativa em pro-
priedades de maior risco para aiE, Mormo, Brucelose e Tuberculose, PSc 
e febre aftosa, nas regiões da Paragonorte, município. a solicitação se faz 
necessária, pois se tratam de acessos difíceis e comunidades distantes da 
sede do município, com cerca de 110 km de distância em média de onde 
a servidora irá executar as ações de vigilância ativa em propriedades de 
maior risco.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: ParaGo-
MiNaS/Pa destino: ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 54181050/ arliNEa Maria 
MoTa rodriGUES (MÉdico VETEriNário) / 4,5 diáriaS / 01/08/2022 a 
05/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 834320
Portaria: 4773/2022 objetivo: conduzir a caminhonete alugada S10, 
placa rNU2G77, para primeira revisão dos 10 mil quilômetros, tendo e, vis-
ta que a mesma já passou dos 11.000 quilômetros rodado.fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: MoNTE alEGrE/Pa destino: SaN-
TarÉM/Pa Servidor: rG5098149/ roSENildo SilVa dE alMEida (aGEN-
TE fiScal aGroPEcUário) / 1,5 diária / 29/07/2022 a 30/07/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 834317
Portaria: 4774/2022 objetivo: dar apoio ao Gerente regional em visita 
aos escritórios com objetivo de reunir com os servidores e entrega de ma-
terial.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: XiNGUara/
Pa destino: BaNNacH, caNaÃ doS caraJáS, florESTa do araGUaia, 
rio Maria, SaPUcaia/Pa Servidor: 572200106/ aPoliaNa MarQUES 
SoBral (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 08/08/2022 a 
12/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 834318
Portaria: 4771/2022 objetivo: realizar fiscalização volante de trânsito 
agropecuário.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: acará/
Pa destino: cUrraliNHo/Pa Servidor: 54191184/ GlEidSoN PaNToJa BE-
NÍcio (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 3,5 diáriaS / 05/07/2022 a 
08/07/2022. ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 834313
Portaria: 4772/2022 objetivo: realizar emissão de GTa, cadastro, aten-
dimento ao público em geral no escritório.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: caPaNEMa/Pa destino: Vila NaZarÉ/Pa Servidor: 
57175279/ MicHElE roSaNa MENEZES (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) 
/ 4,5 diáriaS / 08/08/2022 a 12/08/2022.ordenador: JaMir JUNior Pa-
raGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 834315
Portaria: 4780/2022 objetivo: realizar fiscalização de Trânsito agro-
pecuário.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: ca-
PaNEMa/Pa destino: aBEl fiGUEirEdo/Pa Servidor: 5739012/ UilTEr 
SoUZa caValcaNTE (TÉcNico aGrÍcola) / 5,5 diáriaS / 19/07/2022 a 
24/07/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 834424
Portaria: 4782/2022 objetivo: Participar como debatedora do fórum 
dos executores do PNSS e do congresso do SiaVS (Salão internacional 
de avicultura e Suinocultura) em São Paulo-SP. fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: SÃo PaUlo/SP Ser-
vidor: 57190342/ lETTiErE MENdES PErEira liMa (MÉdico VETEriNá-
rio) / 4,5 diáriaS / 08/08/2022 a 12/08/2022. ordenador: JaMir JU-
Nior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 834486
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Portaria: 4783/2022 Objetivo: Realizar fiscalização em propriedade ru-
ral que apresenta inconformidades no Sistema SiaPEc-3 no município.fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: TErra alTa/Pa desti-
no: alTaMira/Pa Servidor: 57223249/ daNiEl NUNES E SilVa / (aGENTE 
dE dEfESa aGroPEcUária) / 3,5 diáriaS / 27/07/2022 a 30/07/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 834492

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata de Portaria de FÉrias
Portaria – 0434/2022, - Publicada no doe nº 35.062 de 28.07.2022.
onde se lê - conceder, a clara aSSUNÇÃo roSario E SilVa, matricu-
la funcional 57175906/1 férias regulares referentes à SETEMBro/2022, a 
contar de 12.09.2022 a 11.10.2022.
Leia-se - conceder, a clara aSSUNÇÃo roSario dE SoUZa, matricu-
la funcional 57175906/1 férias regulares referentes à SETEMBro/2022, a 
contar de 12.09.2022 a 11.10.2022.
roSiVal PoSSidoNio do NaSciMENTo – Presidente

Protocolo: 834584

.

.

coNtrato
.

coNtrato: nº: 028/2022
data de assinatura: 01/08/2022
Vigência: 01/08/2022 à 31/07/2023
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de ma-
nutenção em um quadro de distribuição de energia com fornecimento de material.
dotação orçamentária:
ProGraMa: 1491 – agricultura, Pecuária, Pesca e aquicultura
aÇÃo/P.i: 2070008711 – c Prestação de Serviço
foNTE: 0661 – recurso Próprio
ElEMENTo dE dESPESa: 339039 – Serviço de Terceiro Pessoa jurídica
Valor: r$ 19.443,92 (dezenove mil quatrocentos e quarenta e três reais 
e noventa e dois centavos)
contratada: EMPrESa SaNTiaGo E fariaS SErViÇoS dE ENGENHaria E 
coNSTrUÇÃo ciVil lTda
Endereço: avenida Governador José Malcher, 153, sala 12 cEP: 66035-065
ordenador: rosival Possidônio do Nascimento

Protocolo: 834640
coNtrato: nº: 026/2022
data de assinatura: 01/08/2022
Vigência: 01/08/2022 à 31/07/2023
objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de alimen-
tos de uso comum (café moído 250gr e açúcar refinado 1kg) conforme 
especificações relacionadas no item 14 deste Termo de referencia para 
atender as necessidades da Emater-Pa em todas as unidades administrativas: 
Escritórios regionais de altamira, Marabá, conceição do araguaia, Santarém, 
Médio amazonas, Tapajós, Marajó, Tocantins, capanema e UdB, visando das 
sustentação em suas atividades finalísticas e rotineiras considerando o plane-
jamento do ProaTEr e outros projetos e convênio em vigência
dotação orçamentária:
ProGraMa: 1491 – agricultura, Pecuária, Pesca e aquicultura
aÇÃo/P.i: 2070008711 – c Prestação de Serviço
foNTE: 0301- Tesouro
ElEMENTo dE dESPESa: 339030 – Material de consumo
Valor (Média): r$ 40.593,96 (Quarenta mil quinhentos e noventa e três 
reais e noventa e seis centavos)
contratada: EMPrESa ff dE alENcar EirEli
Endereço: rodovia augusto Montenegro, km 10, centro administrativo, 
distrito de icoaraci, cep: 66820-000, Belém-Pará
ordenador: rosival Possidônio do Nascimento

Protocolo: 834610

.

.

diÁria
.

Portaria de diÁria Nº 195/2022: Marialva Sousa costa, Matrí-
cula Nº 57200412/1; fUNÇÃo: diretora administrativa; oBJETiVo: para 
participar de reunião técnico-administrativa com a Supervisão regional 
de Capanema e Chefias Locais; Nº DE DIÁRIAS: 1/2 (meia); PERÍODO: 
03.08.2022; dESTiNo: caPaNEMa; ordENador dE dESPESaS: roSiVal 
PoSSidÔNio do NaSciMENTo.

Protocolo: 834794
Portaria de diÁria Nº 194/2022; BENEficiário: deyse cristiane 
Souza de Souza,  Matrícula Nº 55586027; fUNÇÃo: Extensionista rural 
1; oBJETiVo: Participar de reunião técnico-administrativa com supervisão 
regional e chefes locais da região; Nº dE diáriaS:  ½  (meia); PErÍodo: 
03/08/2022; dESTiNo: capanema; ordENadora dE dESPESa: Marialva 
Sousa costa.

Protocolo: 834781

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 01666/2022 - 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° 
2022/648675 - SEMaS/Pa
rESolVE:
I – DESIGNAR, para atuar como fiscais do Termo de Inexigibilidade de Lici-
tação nº 012/2022- SEMaS/Pa, Partes: o Estado do Pará, pessoa jurídica 
de direito público interno, por intermédio da SEcrETaria dE ESTado dE 
MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE - SEMaS/Pa e a empresa ZENiTE 
iNforMaÇÃo E coNSUlToria lTda, as servidoras: aNaMaria fErrEGUETE 
CRISPINO CUNHA, matrícula nº 5965486/1 como fiscal Titular e CASTRICIA-
NO DIAS COUTO SAMPAIO, matrícula nº 57175153/1 como fiscal Suplente, a 
contar da data da assinatura do Termo, em 15 de julho 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, 28 de julho de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
lÍlia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 834316

.

.

coNtrato
.

coNtrato 050/2022-seMas/Pa
Pregão eletrônico 19/2022-seMas/Pa
Pae 2022/117795
objeto: contratação de seguro veicular total (cobertura compreensiva, isto 
é, seguro total contra colisão, incêndio, danos causados pela natureza, roubo 
e furto), com assistência 24 horas, a frota de veículos oficiais da SEMAS/PA
Valor Global: r$ 89.779,80
Vigência: 28/07/2022 a 27/07/2023
assinatura: 28/07/2022
dotação orçamentária: Unidade 27102; Gestão 00001; PTrES 278338; 
fonte 0116; Elemento 339039; Pi 4120008338c; ação 213477
contratado: PorTo SEGUro coMPaNHia dE SEGUroS GEraiS (cNPJ 
61.198.164/0001-60)
Endereço: av. rio Branco e rua Guaianases, nº 1489, complemento 1238, 
cEP 01.205-001, fone (11) 3366-2559, edital.licitacoes@portoseguros.
com.br, campos Elíseos, São Paulo/SP
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 834737

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 016/2022
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da SEcrETaria dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUS-
TENTaBilidadE – SEMaS, inscrito no cNPJ/Mf sob o nº 34.921.783/0001-
68, e a empresa iNSTiTUTo NEGÓcioS PÚBlicoS do BraSil – ESTUdoS 
E PESQUiSaS Na adMiNiSTraÇÃo PÚBlica – iNP-lTda, pessoa jurídica, 
inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 10.498.974/0001-09.
do oBJETo: contratação da Empresa iNSTiTUTo NEGÓcioS PÚBlicoS 
do BraSil – ESTUdoS E PESQUiSaS Na adMiNiSTraÇÃo PÚBlica – iNP
-lTda no que tange à inscrição e participação de 04 (quarto) Servidores 
desta Semas/Pa no “16º do Pregão Week”, que ocorrerá no período de 03 
a 07/10/2022, em foz do iguaçu/Pr.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo:
a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput c/c art.13, inciso Vi 
da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas posteriores modificações, a 
iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, referente ao Processo nº 2022/846177 de 
04 de julho de 2022, considerando o valor para contratação.
Valor ESTiMado: r$ 17.160,00 (dezessete mil, cento e sessenta reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
UNidadE 27102; Gestão 00001; PTrES 278887; fonte 0116; Elemento 
339039; P i 4120008887c; ação 183711
ordENador(a) rESPoNSáVEl: lilia Márcia raMoS rEiS, diretora de Gestão
administrativa e financeira.
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 29 de julho de 2022.

Protocolo: 834784
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 017/2022
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da SEcrETaria dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUS-
TENTaBilidadE – SEMaS, inscrito no cNPJ/Mf sob o nº 34.921.783/0001-
68, e a empresa EXcElÊNcia EdUcaÇÃo E ENSiNo lTda – ME, pessoa 
jurídica, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 26.855.539/0001-16.
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do oBJETo: contratação da Empresa EXcElÊNcia EdUcaÇÃo E ENSiNo 
lTda – ME no que tange à inscrição e participação de 01 (um) Servidor 
desta Semas/Pa no “congresso de Excelência em licitações e contratações 
Pùblicas – coNEX 2022”, que ocorrerá em Goiânia/Góias, nos dias 24, 25 
e 26 de agosto de 2022.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo:
a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput c/c art.13, inciso Vi 
da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas posteriores modificações, 
a inexiGibilidade dE liciTaÇÃo, referente ao Processo nº 2022/752049 de 
15 de junho de 2022, considerando o valor para contratação.
Valor ESTiMado: r$ 3.700,00 (Três mil e setecentos reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
UNidadE 27102; Gestão 00001; PTrES 278887; fonte 0116; Elemento 
339039; P i 4120008887c; ação 183711
ordENador(a) rESPoNSáVEl: lilia Márcia raMoS rEiS, diretora de 
Gestão administrativa e financeira.
foro: Belém – Estado do Pará.
Belém/Pa, 29 de julho de 2022.

Protocolo: 834786
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 015/2022
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da SEcrETaria dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUS-
TENTaBilidadE – SEMaS, inscrito no cNPJ/Mf sob o nº 34.921.783/0001-
68, e a empresa coNSUlTrE coNSUlToria E TrEiNaMENTo lTda, pes-
soa jurídica, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 36.003.671/0001-53.
do oBJETo: contratação de Empresa especializada em cursos e Treina-
mento para participação de 1 (um) servidor no curso “Processo adminis-
trativo disciplinar (Pad) e Sindicância à luz da lei n. 8.112/90”, que será 
realizado em Brasília/df, no período de 24/08/2022 a 26/08/2022, confor-
me fundamentação constante nos autos do processo.
da fUNda MENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo:
a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput c/c art.13, inciso 
VI da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas posteriores modificações, 
a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, referente ao Processo nº 2022/710866 
de 07 de junho de 2022, considerando o valor para contratação.
Valor ESTiMado: r$ 2.990,00 (dois mil, novecentos e noventa reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
Unidade 27102; Gestão 00001; PTrES 278887; fonte 0116; Elemento 
339039; Pi 4120008887c; ação 183711
ordENador(a) rESPoNSáVEl: lilia Márcia raMoS rEiS, diretora de 
Gestão administrativa e financeira.
foro: Belém – Estado do Pará.
Belém/Pa, 29 de julho de 2022.

Protocolo: 834776

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade resolve ratifi-
car o Termo de inexigibilidade de licitação nº 016/2022 para contratação 
de Valor: r$ 17.160,00 (dezessete mil, cento e sessenta reais).
Belém/Pa, 29 de julho de 2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade.

Protocolo: 834785
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade resolve ratifi-
car o Termo de inexigibilidade de licitação nº 015/2022 para contratação 
de Valor: r$ 2.990,00 (dois mil, novecentos e noventa reais).
Belém/Pa, 29 de julho de 2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade.

Protocolo: 834783
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade resolve ratifi-
car o Termo de inexigibilidade de licitação nº 017/2022 para contratação 
de Valor: r$ 3.700,00 (Três mil e setecentos reais).
Belém/Pa, 29 de julho de 2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade.

Protocolo: 834790

diÁria
.

Portaria Nº 1553/2022 - GaB/seMas 14 de JULHo de 2022.
objetivo: Participar de ação de fiscalização ambiental integrada com os 
órgãos que compõem a força Estadual de combate ao desmatamento, nos 
municípios de São félix do Xingu e altamira (aPa Triunfo do Xingu).
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marabá/Pa, São félix do Xingu/Pa e altamira/Pa(aPa Triunfo do Xingu)
Período: 09/07 a 17/07/2022 – 08 e ½ diárias
Servidores:
- 57222478/1 - NEro SErrÃo fialHo - (cB PM)
- 54194919/1 - aNdErSoN fláVio dE oliVEira SaNTiaGo - (SGT PM)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 828990
Portaria Nº 1602/2022 - GaB/seMas 21 de JULHo de 2022.
objetivo: Ministrar Palestra na capacitação em Gestão ambiental Municipal 
para os municípios da região carajás.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: canaã dos carajás/Pa
Período: 17/08 a 20/08/2022 – 3,5 diárias

Servidores:
5109558/ 2 - Mario SErGio doS SaNToS NaSciMENTo – Gerente
8400937/ 1 - NaYara MoNTEiro BarrEiroS - Técnico em Gestão de 
Meio ambiente
ordENadora: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 831293
Portaria Nº 1680/2022 - GaB/seMas 01 de aGosto de 2022.
objetivo: Participar do i Encontro regional iclEi amazônia.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Barcarena/Pa
Período: 01/08 a 01/08/2022 – ½ diária
Servidores:
– 5904235/ 4 - caMilla PENNa dE MiraNda fiGUEirEdo - (assessor)
– 57196924/ 1 - PaUlo carValHo liMa – (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 834344
Portaria Nº 1691/2022 – 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 2022/916692 cEaM-SEMaS;
rESolVE:
i - incluir na PorTaria Nº 1628/2022-GaB/SEMaS de 25/07/2022, 
publicada no doE nº 35.058 do dia 27/07/2022, o servidor JESUS dE 
NaZarÉ cardoSo PalHETa, matrícula nº 5654807/ 1, ocupante do cargo 
de Motorista, com o objetivo de conduzir veículo oficial.
Belém, 01 de agosto de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
lilia Marcia raMoS rEiS
diretora de Gestão administrativa e financeira

Protocolo: 834615

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
Nº do termo: 15/2022
Nº da Publicação: 831501
data da Publicação: 22/07/2022

Protocolo: 834759
torNar seM eFeito iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
Nº do termo: 15/2022
Nº da Publicação: 831496
data da Publicação: 22/07/2022

Protocolo: 834745

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

errata
.

errata de PUBLicaÇÃo de diÁrias
errata da Portaria Nº 529 de 27/07/2022, PUBLicada No doe 
Nº 35.062 No dia 29/07/2022, ProtocoLo Nº 833941.
oNde se LÊ: 30/08 a 02/02/2022
Leia-se: 30/08 a 02/09/2022
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 834444

diÁria
.

Portaria Nº. 504 de 20 de julho de 2022
i - autorizar o deslocamento do servidor conforme abaixo, para o município 
de São Geraldo do araguaia-Pa, de 22/07 a 01/08/2022:

servidor objetivo
Marco antônio alves Benevides, matrícula nº 5939589, 

ocupante do cargo de Motorista.
Conduzir Guarnição do BPA que irá iniciar atividade de fiscaliza-
ção e monitoramento no PESaM e sua Zona de amortecimento.

ii - conceder 10,5 (dez e meia) diárias, ao servidor acima, conforme o pro-
cesso nº 2022/892528 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio
Portaria Nº. 478 de 12 de julho de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de Salinópolis-Pa, de 10/07 a 01/08/2022:

servidor objetivo
cB BPa Elenylson luis lobato Brabo, matrícula nº 572219891. Apoio de proteção a integridade fisica dos servido-

res que irão realizar atividades de mapeamento e 
demarcação, nas áreas que receberão novas placas 
de sinalização na comunidade da Ponta da Sofia no  

Monumento Natural do atalaia.

cB BPa layanne Viana da Silva, matrícula nº 4219186.

Sd BPa Patricia oliveira de oeiras franco, matrícula nº 5721578.

ii - conceder 22,5 (vinte e duas e meia) diárias, a cada servidor, confor-
me o processo nº 2022/873149 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 
24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 834449
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Portaria Nº. 450 de 06 de julho de 2022
fundamento legal: conforme o processo nº. 2022/815332 e art.145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: Garantir a integridade física dos servidores envolvidos nas ativi-
dades de fiscalização ambiental nos municípios de abrangência da região 
administrativa do Mosaico de Unidades de conservação lago de Tucuruí
origem: Tucuruí-Pa
destino: Novo repartimento, Breu Branco, Goianésia do Pará, Jacundá, 
Nova ipixuna, Marabá e itupiranga-Pa.
Período: 11 a 29/07/2022 - 18,5 (dezoito e meia) diárias
Servidor: 3° SGT PM Zulene cruz Machado - 57199992
cB PM felipe Moacir oliveira Sidônio - 57232846
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 834451

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

Portaria Nº 1413/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESo: 2022/914790
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): BrEVES/Pa
PErÍodo: 30.07 à 15.08.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 17(dezessete) de alimentação e 16(dezesseis) 
de pousada
SErVidor (ES): SGT PM JoSÉ alEXaNdrE doS SaNToS, Mf: 5587433
cB PM lUÍS da coSTa SilVa, Mf: 57222182
cB PM dioGo JoSÉ BriTo VEiGa, Mf: 57222293
cB PM WilliaM MarQUES dE caSTro, Mf: 57232347
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1414/2022 –saGa
oBJETiVo: para participar da “oPEraÇÃo VErÃo 2022”
ProcESo: 2022/943114
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): BarcarENa, acará E adJacÊNciaS/Pa
PErÍodo: 30.07 à 31.07.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia)
SErVidor (ES): arTHUr do roSário BraGa, Mf: 57221105
loUrENÇo JoSÉ dE MaToS SaldaNHa, Mf: 5900352
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1419/2022 –saGa
oBJETiVo: para participar da “oPEraÇÃo VErÃo 2022”
ProcESo: 2022/943153
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): BarcarENa, acará E adJacÊNciaS/Pa
PErÍodo: 30.07 à 31.07.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pousada
SErVidor (ES): SGT PM JacoB raMoS dE arrUda, Mf: 5789036-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1420/2022 –saGa
oBJETiVo: para participar da “oPEraÇÃo VErÃo 2022”
ProcESo: 2022/918940
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 17.07.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pousada
SErVidor (ES): TEN cEl PM aNdrÉ icaSSaTTi QUEiroZ, Mf: 5817889-1
MaJ BM ZilVaNdro PiNHEiro dE MacEdo, Mf: 571741091
SUB TEN BM MarcoS clEiSoN BarroS MarTiNS, Mf: 5427991
SGT PM lUiZ carloS dE oliVEira alVES, Mf: 5374138-1
SGT PM BrUNo lEoNardo dE fraNÇa GaSPar, Mf: 57199641-1
cB PM aNdErSoN JoSÉ oliVEira liMa, Mf: 57232163-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1421/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESo: 2022/942436
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): JacUNdá E adJacÊNciaS/Pa
PErÍodo: 03 à 13.08.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 10 ½ (dez e meia)
SErVidor (ES): fraNciSca alVES dE BarroS, Mf: 5859204-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1422/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESo: 2022/942444
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): BrEVES E adJacÊNciaS/Pa
PErÍodo: 01 à 11.08.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 10 ½ (dez e meia)
SErVidor (ES): KaUÊ JoSÉ PiMENTEl PoNTES, Mf: 57174586
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 1423/2022 –saGa
oBJETiVo: para realizar manutenção em embarcações.
ProcESo: 2022/940483
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): PoNTE dE PEdra/Pa
PErÍodo: 27 à 29.07.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 03(três) de alimentação e 02(duas) de pousada
SErVidor (ES): 3° SGT PM JacoB raMoS dE arrUda, Mf: 5789036-1
cB PM MarcoS aNToNio HolaNda MariNHEiro, Mf: 57222513-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1424/2022 –saGa
oBJETiVo: para realizar manutenção em embarcações.
ProcESo: 2022/940552
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): PoNTE dE PEdra/Pa
PErÍodo: 27 à 29.07.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 ½ (duas e meia)
SErVidor (ES): raMiro araÚJo alVES, Mf: 591311-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1425/2022 –saGa
oBJETiVo: para realizar o transporte de autoridades.
ProcESo: 2022/947210
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): oUrilÂNdia do NorTE/Pa
PErÍodo: 19.07.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor (ES): TEN cEl PM alcidES da SilVa MacHado JUNior, Mf: 5773830-1
QUaNTidadE dE diáriaS: ½ (meia)
SErVidor (ES): aNTÔNio Haroldo coElHo dE alMEida, Mf: 3274179-5
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1426/2022 –saGa
oBJETiVo: para realizar o transporte de vacinas e apoio a servidores da SESPa.
ProcESo: 2022/948020
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): ParaUaPEBaS/Pa
PErÍodo: 15.07.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 01(uma) de alimentação
SErVidor (ES): cEl PM criSTiaNo JoÃo loUrEiro liMa, Mf: 5678382-1
MaJ PM MarcElo PErEira Sá, Mf: 54197044-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1427/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESo: 2022/920358
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): ViTÓria/ES
PErÍodo: 01 à 05.08.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 05(cinco) de alimentação e 04(quatro) de pousada
SErVidor (ES): cEl PM arMaNdo coNcEiÇÃo dE MoraES GoNÇalVES, 
Mf: 5264162-1
cEl BM SilVio SaNdro BarroS fEiToSa, Mf: 5398967-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1428/2022 –saGa
oBJETiVo: a Serviço da SEGUP.
ProcESo: 2022/915223
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaNTarÉM/Pa
PErÍodo: 18.07 à 01.08.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 14 ½ (quatorze e meia)
SErVidor (ES): MaUro corrEa SoUSa, Mf: 5272254
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1429/2022 –saGa
oBJETiVo: Para cumprir escala de serviço.
ProcESo: 2022/915656
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaNTarÉM/Pa
PErÍodo: 18 à 25.07.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 08(oito) de alimentação e 07(sete) de pousada
SErVidor (ES): MaJ BM ESdraS PErEira lEMoS, Mf: 57174093
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1430/2022 –saGa
oBJETiVo: para realizar o transporte em apoio a servidores da SESPa.
ProcESo: 2022/915044
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SÃo fEliX do XiNGÚ/Pa
PErÍodo: 13 à 14.07.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pousada
SErVidor (ES): cEl PM criSTiaNo JoÃo loUrEiro liMa, Mf: 5678382-1
MaJ PM MarcElo PErEira Sá, Mf: 54197044-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 1431/2022 –saGa
oBJETiVo: para realizar o transporte em apoio a servidores da SESPa.
ProcESo: 2022/915251
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019-SEad
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
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dESTiNo(S): SaNTarÉM/Pa
PErÍodo: 11 à 12.07.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 02(duas) de alimentação e 01(uma) de pousada
SErVidor (ES): cEl PM criSTiaNo JoÃo loUrEiro liMa, Mf: 5678382-1
MaJ PM MarcElo PErEira Sá, Mf: 54197044-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 834806

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 038/2022 – dPcPM – Nomeação de comissão de fiscali-
zação do contrato administrativo nº 004/2022-dPcPM. coMiSSÃo NoME-
ada: MaJor QoPM rG 33.452 rodriGo dE araUJo rEiS, 3º SGT PM rG 
33.314 dENiS fErrEira PENaNTE e 3º SGT PM rG 32.500 lEoNEl alVES 
dE MENdoNÇa. oBJETo: “aquisição de 01 (uma) van tipo furgão adaptada 
para base móvel”, com recursos oriundos do Termo de Execução descen-
tralizada nº 001/2022, firmado entre a PMPA e o MPPA. Partes: PMPA e 
MaNUPa coMÉrcio EXPorTaÇÃo iMPorTaÇÃo dE EQUiPaMENToS E VE-
ÍcUloS adaPTadoS lTda, Belém/Pa, 01/08/2022; JEaNdErSoN da Sil-
Va SaraiVa – TEN cEl QoPM – diretor de Projetos e convênios da PMPa.

Protocolo: 834797

.

.

aPostiLaMeNto
.

1º aPostiLaMeNto ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº 024/2022 – ccc/PMPa;Pelo presente fica apostilado o Contrato Ad-
ministrativo nº 024/2022-ccc/PMPa, celebrado entre a PMPa e a Empresa 
alMEida E BraSil coMÉrcio E iNdUSTria lTda, cujo objeto é a “aqui-
sição de material para os polos onde acontecerá o curso de formação de 
praça”, conforme tabela abaixo:

iteM

cÓdiGo siMas dotaÇÃo orÇaMeNtÁria

onde 
se lê Leia-se onde se lê Leia-se 

13 0982800-
6 098280-6 ProGraMa 1297 – Manuten-

ção de Gestão ProGraMa 1502 – Segurança 
Pública

   aÇÃo (ProJETo/
aTiVidadE

26/8338 – opera-
cionalização das 
ações adminis-

trativas

aÇÃo (ProJETo/
aTiVidadE

26/8833 – formação 
inicial de agentes de 
Segurança Pública

   NaTUrEZa da 
dESPESa

3.3.90.30 – Mate-
rial de consumo

NaTUrEZa da 
dESPESa

3.44.90.52.42 – Equi-
pamentos e Material 

Permanente = Mobilia-
rio em Geral

   Pi 4120008338c Pi 1050008833E

   foNTE do rE-
cUrSo

0101 (Tesouro do 
Estado) foNTE do rEcUrSo 0101/0301 (recurso 

ordinário)

Belém/Pa, 28 de Julho de 2022;JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – 
cEl QoPM;rG 18044;comandante Geral da PMPa

Protocolo: 834539

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de Portarias de coNcessÃo - PUBLicaÇÃo
Portaria Nº 792/2022-dF-sUP fUNdoS; Suprido MarcElo 
MaNGaS da SilVa, TEN cEl PM, Mf 5755433/1, do efetivo do (a) cPc i: 
60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: 
r$ 1.500,00; Elemento de despesa: r$750,00 - 33.90.30 –aQUiSiÇÃo dE 
MaTErial dE coNSUMo – Elemento de despesa: r$750,00 -33.90.39 – 
SErV. TErc PESS JUridica fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador 
de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Protocolo: 834730

.

.

diÁria
.

Portaria Nº2439/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. corpus christi); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Municí-
pio de origem: São Miguel do Guamá-Pa; destino: Marapanim-Pa; Período: 
15 a 20/07/2022; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousa-
da; Servidores: cB PM david Moreira campos; cPf: 915.102.792-53; Valor: 
r$857,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZEr-
ra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4182/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Verão 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
ananindeua-Pa; destino: Santa cruz do arari-Pa; Período: 29 a 01/08/2022; 

Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: cB PM 
romulo da Silva de Souza; cPf: 698.184.012-04; Valor: r$759,60. ordE-
Nador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4183/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Salinópolis-Pa; Período: 17 a 30/07/2022; Quantidade de diárias: 14 de 
alimentação e 15 de pousada; Servidores: caP PM alda Santos da Silva 
Bastos; cPf: 676.073.062-34; Valor: r$3.916,89. caP PM carlos alberto 
americo rosa; cPf: 593.448.302-15; Valor: r$3.916,89. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4184/22/di/dF – Objetivo: I Curso De Identificador Policial 
Militar; fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: reden-
ção-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 12 a 20/07/2022; Quantidade de diá-
rias: 08 de alimentação e 08 de pousada; Servidores: cB PM Kássia Gonçal-
ves dos Santos; cPf: 954.761.992-68; Valor: r$2.025,60. cB PM raimundo 
luciano Barbosa dos anjos; cPf: 789.263.002-34; Valor: r$2.025,60. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4185/22/di/dF – objetivo: curso de Supervisão Militar 
Educacional (cSUME); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: altamira-Pa; destino: Tucuruí-Pa; Período: 30/05 a 02/06/2022; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SUB 
TEN PM Elvio fonseca Junior; cPf: 231.874.762-87; Valor: r$791,28. ordE-
Nador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4186/22/di/dF – objetivo: curso de Supervisão Militar 
Educacional (cSUME); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: altamira-Pa; destino: Tucuruí-Pa; Período: 08 a 11/08/2022; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SUB 
TEN PM Elvio fonseca Junior; cPf: 231.874.762-87; Valor: r$791,28. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4187/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNdaMEN-
To lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Manaus
-aM; Período: 29/07 a 01/08/2022; Quantidade de diárias: 02 de alimentação, 
02 de pousada e 02 de indenizações de transporte; Servidores: TEN cEl PM 
albino rodrigues lima; cPf: 570.126.102-63; Valor: r$1.167,56. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 834734
Portaria Nº4188/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Verão 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: afuá-Pa; Período: 26/07 a 03/08/2022; Quantidade de 
diárias: 08 de alimentação e 08 de pousada; Servidores: SGT PM Elias 
Soares do Nascimento; cPf: 262.633.192-91; Valor: r$ 2.110,08. cB PM 
anderson Barbosa Barreto; cPf: 005.015.262-93; Valor: r$ 2.025,60. 
cB PM Jocélio Tiago damasceno de Melo; cPf: 911.355.672-04 ; Valor: 
r$ 2.025,60. cB PM raimunda Joelma Sousa araújo; cPf: 010.338.002-
79 ; Valor: r$ 2.025,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.

Protocolo: 834779
Portaria Nº4181/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Verão 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Breves-Pa; Período: 28/07 a 02/08/2022; Quantidade de 
diárias: 04 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: Sd PM Thatiana Na-
zareth Gonçalves Tavares; cPf: 010.476.932-75; Valor: r$ 1.139,40. ordE-
Nador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 834530

.

.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N°096/2022-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 aNa clÉa dE alMEida PrESTES dE liMa, 
SGT PM rG 19730, cPf 252.433.902-59, Mf 539645001, auxiliar da Seção 
do almoxarifado do faSPM - Pa, a utilizar o adiantamento no valor total de 
r$ 2.000,00 (dois Mil reais), para despesa de caráter eventual, na funcio-
nal programática: 08.122.1297.8338.0000; sendo r$ 2.000,00 (dois 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, 01 de agosto de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
raUl ZÊNio GENTil SilVa – cEl QoPM
diretor do fundo de assistência Social da PMPa

Protocolo: 834732
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POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 2190/2022-GaB/dGPc/reVoGaÇÃo
BeLÉM, 27 de JULHo de 2022

o delegado-Geral da Polícia civil, no uso das atribuições conferidas pelo 
artigo 8º da lei complementar nº 022/94.
coNSidEraNdo os termos da lei complementar nº 022 de 15/03/1994 
e alterações posteriores, que confere ao delegado-Geral, atribuições para 
dirigir a Polícia Civil e praticar os demais atos necessários à eficaz adminis-
tração da instituição Policial;
r E S o l V E:
i - rEVoGar, a pedido, os termos da PorTaria Nº 990/2022, de 
02/07/2022, que concedeu afaSTaMENTo Para caNdidaTUra a carGo 
ElETiVo para o(a) servidor(a) dPc SilVio cEZar MaUES BaTiSTa, 
Matrícula nº 5824737, do(a) 4ª SEccioNal UrBaNa - crEMaÇÃo, a 
contar de 27/07/2022
ii - determinar às diretorias de administração e de recursos Humanos 
para que adotem as devidas providências ao fiel cumprimento do presente 
ato;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil

Protocolo: 834638

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 011 /2022-dGPc/drF/sF 
BeLÉM, 25 de JULHo de 2022.

o delegado Geral da Polícia civil / ordenador da Unidade orçamentária da 
Polícia civil dr. WalTEr rESENdE dE alMEida , no uso de suas atribuições 
legais...
rESolVE:
i - conceder suprimento de fundos ao servidor JoSÉ KlEidSoN dE caS-
Tro – cPf nº 889.752.232-72, Matrícula nº 54194189, delegado de Polí-
cia, lotado na 16ª Seccional Urbana de Santarém.
ii – o valor do suprimento de fundos corresponde a quantia de r$ 4.000,00 
(quatro mil reais), destina-se a atender as despesas eventuais que não 
possam ocorrer pelo processo normal de pagamento.
iii – a despesa que se refere o item anterior ocorrerá por conta de recursos 
próprios do Estado e terá a seguinte classificação:

cLassiFicaÇÃo VaLor r$
339039 – oUTroS SErViÇoS T. PESSoa JUrÍdica 4000

iV – o valor referido no item ii, vincula-se aos seguintes prazos:
Para aplicação 30 (TriNTa) dias, a contar da data de emissão da ordem 
Bancária - oB.
Para prestação de contas 15 (QUiNZE) dias após o prazo de aplicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral / ordenador de despesas

Portaria Nº 012 /2022-dGPc/drF/sF 
BeLÉM, 27 de JULHo de 2022.

o delegado Geral da Polícia civil / ordenador da Unidade orçamentária da 
Polícia civil dr. WalTEr rESENdE dE alMEida , no uso de suas atribuições 
legais...
rESolVE:
i - conceder suprimento de fundos ao servidor lUiZ aUGUSTo carNEiro 
da PaiXÃo – cPf nº 090.134.902-04, Matrícula nº 54188999, delegado de 
Polícia, lotado na 16ª Seccional Urbana de Santarém.
ii – o valor do suprimento de fundos corresponde a quantia de r$ 4.000,00 
(quatro mil reais), destina-se a atender as despesas eventuais que não 
possam ocorrer pelo processo normal de pagamento.
iii – a despesa que se refere o item anterior ocorrerá por conta de recursos 
próprios do Estado e terá a seguinte classificação:

cLassiFicaÇÃo VaLor r$
339039 – oUTroS SErViÇoS T. PESSoa JUrÍdica 4000

iV – o valor referido no item ii, vincula-se aos seguintes prazos:
Para aplicação 30 (TriNTa) dias, a contar da data de emissão da ordem 
Bancária - oB.
Para prestação de contas 15 (QUiNZE) dias após o prazo de aplicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral / ordenador de despesas

Protocolo: 834319

diÁria
.

Portaria Nº: 01860/2022 - dGPc/od/drF 
de 20 de JULHo de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 00012022, que solicitou o deslocamento 
do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ACARÁ, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 19/07/2022 a 22/07/2022;

1. iPc VicTor da SilVa loBo rodriGUES - MaT: 5940294
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
PorTaria Nº: 01861/2022 - dGPc/od/drf dE 21 de Julho de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/912414, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BraGaN-
ÇA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 21/07/2022 a 25/07/2022;

1. aSS. ESP JEaN ViEira fiMa - MaT: 5432316
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
2. ddiV claUdilENE BarBoSa dE SoUZa - MaT: 6402937
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

3. BrUNa lETHicia MoUrao PErEira - MaT: 5899113
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
4. TaTiaNE SaNToS da SilVa MoNTEiro - MaT: 5946811

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
5. dErlUcia Maria SiMoES doS SaNToS - MaT: 5182590
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

6. aS carla VaNESSa MorEira da SilVa SEYNaEVE - MaT: 57209729
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 5,697.12 ( ciNco Mil, SEiScENToS E NoVENTa E SETE 
rEaiS E doZE cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
PorTaria Nº: 01862/2022 - dGPc/od/drf dE 21 de Julho de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/914043, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MÃE do 
RIO, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 22/07/2022 a 
23/07/2022;

1. iPc lUcaS rEGo loBaTo - MaT: 5940036
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

2. iPc faGNEr aNdrE doS aNJoS da SilVa - MaT: 57195098
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

3. EPc carla caMila PaNToJa GoES - MaT: 5940348
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

4. dPc allaN PiNHEiro caValcaNTE - MaT: 5940439
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
PorTaria Nº: 01863/2022 - dGPc/od/drf dE 21 de Julho de 2022.
coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/909467, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MÃE do 
RIO, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE PERICIAS ICONOGRÁFICAS, no 
período de 22/07/2022 a 25/07/2022;

1. iPc MiQUEiaS dE frEiTaS lEao - MaT: 54189387
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

2. iPc Joao flaVio da SilVa SaNToS - MaT: 57222425
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

3. iPc VicTor loBaTo BiNo - MaT: 54197174
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

4. iPc JoSE aUGUSTo loUrEiro raUliNo - MaT: 57199540
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)
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coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 3,323.32 ( TrÊS Mil, TrEZENToS E ViNTE E TrÊS rEaiS E 
TriNTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01864/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022-910612, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓ-
POLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO LEI SECA, no período de 
21/07/2022 a 26/07/2022;

1. iPc aNdrEa fErraZ do Prado - MaT: 5888850
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)
2. EPc fErNaNda SUElEM liSBoa XaViEr - MaT: 5913813

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)
3. iPc dioNE caMPoS BaSToS - MaT: 51472408

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)
4. dPc adriaNo loUrENco iZidio - MaT: 5940409

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 4,747.60 ( QUaTro Mil, SETEcENToS E QUarENTa E SETE 
rEaiS E SESSENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01865/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/910612, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓ-
POLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO LEI SECA, no período de 
21/07/2022 a 26/07/2022;

1. iPc BrUcE riBEiro liMa - MaT: 57221792
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 1,186.90 ( UM Mil, cENTo E oiTENTa E SEiS rEaiS E 
NoVENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01866/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/911095, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃo Mi-
GUEL DO GUAMÁ, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATI-
Vo, no período de 22/07/2022 a 25/07/2022;

1. adM MaNUEllE da coSTa loPES - MaT: 57188177
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01867/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/911124, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SalVaTEr-
RA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período 
de 22/07/2022 a 25/07/2022;

1. dPc rodriGo aUGUSTo coSTa dE aMoriM - MaT: 5914092
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
2. EPc clEicE iSacKSSoN rodriGUES - MaT: 57200414

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
3. iPc JoUBEr BarroS GalVÃo filHo - MaT: 54189345

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
4. iPc Maria MarilEia MoNTEiro da SilVa - MaT: 5859409
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

5. iPc VicTor coHEN MoTa NEMEr - MaT: 5965685
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

6. EPc MaUricio dE alENcar GUiMaraES HiPoliTo - MaT: 5940301
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 4,272.84 ( QUaTro Mil, dUZENToS E SETENTa E doiS rEaiS 
E oiTENTa E QUaTro cENTaVoS ), para atender despesas adicionais de-
correntes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01868/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/911126, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SoUrE, 
a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 
22/07/2022 a 25/07/2022;

1. iPc ViTor diaS faidHErB - MaT: 5940363
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
2. iPc BENEdiTo carValHo dE SoUZa - MaT: 54191327

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS 
E ViNTE E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorren-
tes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01869/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/911129, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PoNTa dE 
PEDRAS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no pe-
ríodo de 22/07/2022 a 25/07/2022;

1. iPc lUiZ arlaN dE alMEida coSTa - MaT: 5887054
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01870/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/911144, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de oUrÉM, 
a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 
22/07/2022 a 25/07/2022;

1. daS iZaBEl VaNESSa dE fiGUEirEdo rEiS - MaT: 5913234
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01871/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/910813, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MoSQUEi-
RO (DISTRITO), a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, 
no período de 21/07/2022 a 25/07/2022;

1. TGP PaBlo aGria da lUZ - MaT: 57197858
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

2. adM rENaTa PaUla MaciEl da SilVa TEiXEira - MaT: 5933141
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

3. aSS. iNf MarcoS aNToNio PiNTo doS rEiS - MaT: 54185984
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)
4. adM SoNHia Maria TorrES araUJo - MaT: 57188920

(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)
5. daS caMilla cHriSTiaNE MENdES alVES - MaT: 5917856
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

6. adM daNiEllE SENa dE araUJo - MaT: 5940804
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

7. adM SaUlo SElENE dE SoUSa PErEira - MaT: 5163234
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)
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8. adM GiSElY PENicHE da SilVa SoUSa - MaT: 5942641
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)
9. loUriVal loPES NaSciMENTo JUNior - MaT: 5790034
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)
10. adM lUiZ roolSEVErT MaciEl fErrEira - MaT: 73423
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

11. adM aNNE cHarloTE dE SoUZa GoNcalVES - MaT: 54188565
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)
12. adM PriScila ToUriNHo TUPiNaMBa - MaT: 5904453
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

13. aGarTPraT HailToN dE BarroS dE aNdradE - MaT: 702536
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

14. adM lidiaNE Maria dE MoraES GaBY - MaT: 57202175
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 9,354.80 ( NoVE Mil, TrEZENToS E ciNQUENTa E QUaTro 
rEaiS E oiTENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01872/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/915157, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓPo-
LIS, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 22/07/2022 a 25/07/2022;

1. daS adiEVErSoN doS SaNToS SilVa - MaT: 5964683
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
2. aSS. iNf NElSoN aNToNio TorrES - MaT: 55590316

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS 
E ViNTE E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorren-
tes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01873/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/910805, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MoSQUEi-
RO (DISTRITO), a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, 
no período de 21/07/2022 a 25/07/2022;

1. iPc JadEr clEMir GEMaQUE - MaT: 5232546
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

2. iPc PaUlo roBErTo BarSaNo - MaT: 5939688
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)
3. EPc JoSYENE fErNaNdES aSSUNcao - MaT: 5692628

(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)
4. iPc rUTiNEa MacEdo doS SaNToS - MaT: 5462940

(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)
5. iPc aNToNio dE JESUS cHaVES JUNior - MaT: 5704316
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

6. iPc dElcilENY oliVEira cHaVES - MaT: 5939680
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

7. EPc SolaNGE lacErda MoraES - MaT: 5243343
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

8. PaP EdiValdo oliVEira da SilVa - MaT: 700070
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

9. aTPc SUlaMiTa MoNTEiro dE alBUQUErQUE - MaT: 5158494
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)
10. iPc carloS alBErTo dE liMa PirES - MaT: 5234387

(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)
11. iPc Jairo fariaS da SilVa - MaT: 57193847

(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 7,350.20 ( SETE Mil, TrEZENToS E ciNQUENTa rEaiS 
E ViNTE cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01874/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/911131, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PoNTa dE 
PEDRAS, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no pe-
ríodo de 22/07/2022 a 25/07/2022;

1. adM SidiNEY dE faTiMa rEBElo alVES - MaT: 73628
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. aP Maria criSTiNa diaS MicHEloN - MaT: 5107458
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS 
E ViNTE E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorren-
tes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01875/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/911136, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PEiXE-Boi, 
a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 
22/07/2022 a 25/07/2022;

1. iPc fraNciSco JoSE da coSTa lEiTE - MaT: 5865921
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. iPc GErSoN adErSoN corrEia doS SaNToS - MaT: 5939691
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

3. aTPc NaTaNaEl SoarES oliVEira - MaT: 5129168
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
4. dPc lUciaNa fraNca caYrES TUNES - MaT: 5940417

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
5. iPc GErSoN roSa dE MEScoUTo - MaT: 5197627

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
6. EPc aNdrEa BEZErra dE MEScoUTo - MaT: 5826314

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 4,272.84 ( QUaTro Mil, dUZENToS E SETENTa E doiS rEaiS 
E oiTENTa E QUaTro cENTaVoS ), para atender despesas adicionais de-
correntes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01876/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/911134, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BraGaN-
ÇA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 22/07/2022 a 25/07/2022;

1. adM MarcoS aNToNio MarTiNS dE carValHo - MaT: 55590314
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01877/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/911136, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PEiXE-Boi, 
a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 
22/07/2022 a 25/07/2022;

1. iPc alaN firNGrid PErEira dE SoUSa - MaT: 5907246
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. EPc aNa lUcia PiNHEiro carValHo - MaT: 5913820
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

3. dPc rUBENS MaTToSo riBEiro - MaT: 5913828
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
4. iPc raiMUNdo NoNaTo cUNHa SaNToS - MaT: 5710600
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
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total de r$ 2,848.56 ( doiS Mil, oiTocENToS E QUarENTa E oiTo rE-
aiS E ciNQUENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01878/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/910648, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aBaETETU-
BA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período 
de 22/07/2022 a 26/07/2022;

1. EPc cHriSTiaNNE GoES MarQUES - MaT: 5836620
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. iPc Marco aNToNio NEVES MaToS - MaT: 54189061
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

3. iPc MaX JoSE da SilVa MoNTEiro - MaT: 5234301
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
4. EPc MUrillo dE oliVEira MoNTEiro - MaT: 57233575
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 3,798.08 ( TrÊS Mil, SETEcENToS E NoVENTa E oiTo 
rEaiS E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01879/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/910628, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BarcarE-
NA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período 
de 22/07/2022 a 26/07/2022;

1. EPc claUdia coSTa fErrEira - MaT: 57223109
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01880/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/910637, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BarcarE-
NA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 21/07/2022 a 26/07/2022;

1. adM SilWaNdro GoNcalVES aMaral - MaT: 57188172
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 1,186.90 ( UM Mil, cENTo E oiTENTa E SEiS rEaiS E 
NoVENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01881/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/915157, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓPo-
LIS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período 
de 22/07/2022 a 25/07/2022;

1. EPc roSEli dE faTiMa crUZ doS SaNToS - MaT: 57190685
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. EPc roGErio PErEira aGUiar - MaT: 57214585
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

3. iPc cHarlES MUTraN coSTa - MaT: 5865913
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

4. iPc ValEria MarTiNS fraNco BariViEra - MaT: 5229014
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

5. dPc Waldir frEirE cardoSo - MaT: 56499
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

6. iPc HEMilSoN MarcElo fErrEira MaUES - MaT: 5876702
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

7. dPc aNdrEZZa MarTiNS fraNco - MaT: 5231809
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 4,984.98 ( QUaTro Mil, NoVEcENToS E oiTENTa E QUaTro 
rEaiS E NoVENTa E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01882/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/911139, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de oUrÉM, 
a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 
22/07/2022 a 25/07/2022;

1. iPc SolaNGE dE SoUSa loUriNHo - MaT: 5553245
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
2. iPc fraNcilEY doS SaNToS PErEira - MaT: 5692784

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS 
E ViNTE E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorren-
tes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01883/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/915135, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃo JoÃo 
DE PIRABAS, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no 
período de 22/07/2022 a 25/07/2022;

1. TEcTEl rUBilar da SilVa crUZ - MaT: 71730
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. adM aNdrEY ParaENSE SarMENTo - MaT: 55590208
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS 
E ViNTE E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorren-
tes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01884/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/915104, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃo JoÃo 
DE PIRABAS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no 
período de 22/07/2022 a 25/07/2022;

1. iPc PaUlo roBErTo do Mar GUErrEiro - MaT: 5410533
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. EPc aNa claUdia dE oliVEira MiraNda - MaT: 5553121
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

3. iPc JoSE adilSoN carValHo dE alMEida - MaT: 5205310
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,136.42 ( doiS Mil, cENTo E TriNTa E SEiS rEaiS E QUa-
rENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01885/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/915157, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓPo-
LIS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período 
de 22/07/2022 a 25/07/2022;

1. dPc aNdrEYZa JESUS diaS TEiXEira cHaVES - MaT: 55586537
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. EPc SiMoNE dE PaUla SoriaNo dE MEllo alVES SoUZa - MaT: 57233563
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
3. iPc KarMiNE BarrEiroS alVES Barra - MaT: 57233593
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
4. iPc Joao carloS liNS BENTES fraZao - MaT: 5913899
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
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coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,848.56 ( doiS Mil, oiTocENToS E QUarENTa E oiTo rE-
aiS E ciNQUENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01886/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/922044, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PlacaS, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 20/07/2022 a 
25/07/2022;

1. iPc THiaGo PErES dE QUiNTa - MaT: 5940253
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 1,186.90 ( UM Mil, cENTo E oiTENTa E SEiS rEaiS E 
NoVENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01887/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/916322, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaNTaNa 
DO ARAGUAIA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, 
no período de 22/07/2022 a 25/07/2022;

1. dPc iVaN rodriGUES dE MoraiS - MaT: 5965681
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. EPc fErNaNdo caMPoS dE araUJo - MaT: 5940306
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

3. iPc aElSoN dE BarroS Garcia - MaT: 5360129
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

4. iPc fraNciSco ViNiciUS dE SoUSa HoNoraTo - MaT: 5329752
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,848.56 ( doiS Mil, oiTocENToS E QUarENTa E oiTo rE-
aiS E ciNQUENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01888/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/916296, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaNTa Ma-
RIA DAS BARREIRAS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERA-
NEio, no período de 22/07/2022 a 25/07/2022;

1. dPc cloViS cESar rEiS BUENo - MaT: 57192824
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
2. EPc caSSia rafaEla SoarES SoUSa - MaT: 5940148

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
3. iPc TaMillYS ariadiNNY alVES MoTa - MaT: 5940218

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,136.42 ( doiS Mil, cENTo E TriNTa E SEiS rEaiS E QUa-
rENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01889/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/916286, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de coNcEi-
ÇÃO DO ARAGUAIA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERA-
NEio, no período de 22/07/2022 a 25/07/2022;

1. iPc cEZar fErNaNdo fraNco SilVa - MaT: 3394425
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01890/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/915373, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de coNcEi-
ÇÃO DO ARAGUAIA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRA-
TiVo, no período de 22/07/2022 a 25/07/2022;

1. adM Marcia criSTiNa BEZErra BarBoSa SilVa - MaT: 57188178
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01891/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/921835, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓPo-
LIS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período 
de 23/07/2022 a 26/07/2022;

1. iPc carloS MarTiNS da SilVa - MaT: 5234336
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

2. iPc WENdEl roBErTo MarTEl doS SaNToS - MaT: 5940247
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

3. iPc WaSHiNGToN lUiS SaNcHES dE arrUda filHo - MaT: 57192809
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

4. iPc SErGio MUrillo aBrEU da SilVa - MaT: 5913925
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 3,323.32 ( TrÊS Mil, TrEZENToS E ViNTE E TrÊS rEaiS E 
TriNTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01892/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/911132, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BraGaN-
ÇA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período 
de 22/07/2022 a 25/07/2022;

1. EPc iNaldo fariaS SErrao - MaT: 5411521
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. iPc lUciaNo daMaScENo SoUZa - MaT: 5887046
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

3. iPc EdilToN crUZ ModESTo - MaT: 5692750
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,136.42 ( doiS Mil, cENTo E TriNTa E SEiS rEaiS E QUa-
rENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01893/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/921792, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓPo-
LIS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, no período 
de 24/07/2022 a 27/07/2022;

1. iPc fErNaNdo aNdrE rEiS daMaScENo - MaT: 5913830
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

2. iPc roNiValdo PoNTES dE SoUZa - MaT: 5397570
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

3. MPc MaUro MiraNda caMPoS - MaT: 5600693
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

4. iPc JorGE SErGio BaNdEira dE oliVEira - MaT: 5913867
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)
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coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 3,323.32 ( TrÊS Mil, TrEZENToS E ViNTE E TrÊS rEaiS E 
TriNTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01894/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/921490, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃo do-
MINGOS DO CAPIM, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
20/07/2022 a 22/07/2022;

1. EPc GEoVaNE SaNToS SilVa - MaT: 57214519
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 474.76 ( QUaTrocENToS E SETENTa E QUaTro rEaiS E SE-
TENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01895/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/921269, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de afUá, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 22/07/2022 a 
27/07/2022;

1. EPc THiaGo doS SaNToS SilVErio - MaT: 5940378
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 1,186.90 ( UM Mil, cENTo E oiTENTa E SEiS rEaiS E 
NoVENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01896/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/915157, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓPo-
LIS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período 
de 22/07/2022 a 25/07/2022;

1. EPc raiMUNdo NoNaTo alMEida dE SoUZa - MaT: 5265770
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. PaP JUllY HElEN doS SaNToS BaHia caSTro - MaT: 57199529
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

3. iPc roBSoN JUNior da coSTa faVacHo - MaT: 57173867
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

4. EPc rENaTo BarBoSa faVacHo - MaT: 5940365
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

5. EPc aNdErSoN NEVES Garcia - MaT: 5940357
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

6. iPc rENaTo Garcia dE MElo - MaT: 51472392
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

7. iPc EdilSoN raiMUNdo MoNTEiro GoMES - MaT: 5886929
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

8. dPc HEiTor SoarES GoNcalVES - MaT: 5940411
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

9. iPc WYllaMY dE JESUS da SilVa frEiTaS - MaT: 5940224
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

10. dPc MiGUEl alVES PiNHEiro filHo - MaT: 5206316
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 7,121.40 ( SETE Mil, cENTo E ViNTE E UM rEaiS E QUarENTa 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01897/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/921225, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de afUá, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 22/07/2022 a 
26/07/2022;

1. EPc iGor PaUlo riBEiro - MaT: 5940274
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4.5, ToTal: r$ 1,068.21)

2. dPc Maria aGda lEiTE - MaT: 5941057
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4.5, ToTal: r$ 1,068.21)

3. iPc KHalil aBraNTES VaScoNcEloS ciliao - MaT: 5940265
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4.5, ToTal: r$ 1,068.21)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 3,204.63 ( TrÊS Mil, dUZENToS E QUaTro rEaiS E SESSEN-
Ta E TrÊS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01898/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/921244, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de cHaVES, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 28/07/2022 a 
01/08/2022;

1. iPc WilliaM coSTa lEMoS - MaT: 5940165
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. iPc TaTiaNE PiMENTEl dE liMa - MaT: 5940055
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

3. iPc HEVErToN aZEVEdo MoNTEiro - MaT: 5913887
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

4. dPc lENiSE SaNToS doS SaNToS - MaT: 5940542
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

5. EPc JUliaNo da SilVa - MaT: 5940238
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

6. iPc GlaMirSoN diaS dE oliVEira - MaT: 5331412
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 5,697.12 ( ciNco Mil, SEiScENToS E NoVENTa E SETE 
rEaiS E doZE cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01899/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/915170, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓPo-
LIS, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 22/07/2022 a 25/07/2022;

1. aUXESc EliSETE Maria dE oliVEira - MaT: 7006780
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. adM GaBriEl roSa doS SaNToS JUNior - MaT: 57199594
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

3. daS aUGUSTo ViNiciUS riBEiro BarroS - MaT: 5904208
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

4. aSS. iNf SUZi dE aViZ NaSciMENTo - MaT: 5950295
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

5. aGarTPraT adEMir JoSE da SilVa - MaT: 69833
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

6. aSG JoSE lUiZ BarBoSa PiMENTEl - MaT: 6121268
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

7. adM carla MoNiQUE da SilVa fEliX SoarES - MaT: 57212954
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 4,984.98 ( QUaTro Mil, NoVEcENToS E oiTENTa E QUaTro 
rEaiS E NoVENTa E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
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Portaria Nº: 01900/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/915170, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓPo-
LIS, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 22/07/2022 a 25/07/2022;

1. adM aNdrE lUiS daNTaS raMoS - MaT: 57215
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. daS adriaNa SaNToS MoNTEiro - MaT: 5911302
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
3. adM dENilSoN carValHo PiNHEiro - MaT: 55207901
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

4. ddiV lETicia dE SoUZa VirGoliNo - MaT: 5935718
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

5. adM KariNa fErrEira dE MElo - MaT: 5904918
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 3,560.70 ( TrÊS Mil, QUiNHENToS E SESSENTa rEaiS E 
SETENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01901/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/911127, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SoUrE, 
a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 
22/07/2022 a 25/07/2022;

1. adM MarcoS lUcidio MarTiNS BaTiSTa - MaT: 6307248
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. EScdaT daNiEl GoNcalVES NUNES - MaT: 572179
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
3. adM arMaNdo fErrEira da coSTa - MaT: 57190503

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,136.42 ( doiS Mil, cENTo E TriNTa E SEiS rEaiS E QUa-
rENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01902/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/920496, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de rUrÓPo-
LIS, a fim de realizar INFRAESTRUTURA DE REDE DE COMPUTADORES, no 
período de 01/08/2022 a 07/08/2022;

1. aSS. iNf PaBlo NUNES dE oliVEira - MaT: 5935414
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS 
E ViNTE E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorren-
tes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01903/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/902474, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de iriTUia, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 22/07/2022 a 
25/07/2022;

1. iPc daNilo SoUSa dE SiQUEira caMPoS - MaT: 57233498
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01904/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/911120, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caMETá, 
a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 
22/07/2022 a 25/07/2022;

1. TGP lUciVaNia araGao PraZErES - MaT: 5155541
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01905/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/911111, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BarcarE-
NA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período 
de 22/07/2022 a 25/07/2022;

1. EPc ValENTiM cHaVES PiNTo JUNior - MaT: 57223354
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. dPc carloS EdUardo cUcco BarcElloS - MaT: 5940472
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS 
E ViNTE E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorren-
tes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01906/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/911115, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caMETá, 
a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 
22/07/2022 a 25/07/2022;

1. MPc ValBEr rodriGUES fiEl - MaT: 5656761
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. iPc aGNaldo cardoSo dE aQUiNo - MaT: 5399866
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

3. iPc JoSE roBErTo Barra BraGa - MaT: 57192632
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,136.42 ( doiS Mil, cENTo E TriNTa E SEiS rEaiS E QUa-
rENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01907/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/911108, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BarcarE-
NA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 22/07/2022 a 25/07/2022;

1. daS JENiffEr dE SoUSa corrEa - MaT: 57224028
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. adM ETiaNNE flaVia ciriNo - MaT: 5936000
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
3. daS laUra ViToria doS SaNToS liMa - MaT: 5951108
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,136.42 ( doiS Mil, cENTo E TriNTa E SEiS rEaiS E QUa-
rENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
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Portaria Nº: 01908/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/911102, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aBaETETU-
BA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período 
de 22/07/2022 a 25/07/2022;

1. EPc daNiElla lUZ dE MoraES - MaT: 5940090
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. iPc aldo alVES caldaS JUNior - MaT: 5940259
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
3. iPc rafaEl dE JESUS GEMaQUE PaiVa - MaT: 57222280
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,136.42 ( doiS Mil, cENTo E TriNTa E SEiS rEaiS E QUa-
rENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01909/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/911111, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BarcarE-
NA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período 
de 22/07/2022 a 25/07/2022;

1. MPc GilMar dE JESUS Maia MorEira - MaT: 5331200
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01910/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/911108, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BarcarE-
NA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 22/07/2022 a 25/07/2022;

1. adM JoHNaTHa BarroS MorEira - MaT: 55207909
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01911/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/911095, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃo Mi-
GUEL DO GUAMÁ, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATI-
Vo, no período de 22/07/2022 a 25/07/2022;

1. adM rEGiNa lUcia doS SaNToS rodriGUES - MaT: 63347
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

c
oNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01912/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/911083, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de colarES, 
a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 
21/07/2022 a 25/07/2022;

1. daS Joao carloS oliVEira dE alMEida - MaT: 57224429
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

2. daS MacilEUdE doS SaNToS MEirElES - MaT: 5946656
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 1,336.40 ( UM Mil, TrEZENToS E TriNTa E SEiS rEaiS 
E QUarENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01913/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/911082, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de colarES, 
a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 
21/07/2022 a 25/07/2022;

1. iPc Maria dE loUrdES SoUSa fiGUEirEdo - MaT: 5331587
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

2. EPc aNa criSTiNa alBUQUErQUE NEWBErY - MaT: 5153883
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 1,336.40 ( UM Mil, TrEZENToS E TriNTa E SEiS rEaiS 
E QUarENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01914/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/911077, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MaraPa-
NIM, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 21/07/2022 a 25/07/2022;

1. aP EdilENE da SilVa cardoSo KiMUra dE carValHo - MaT: 702390
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

2. adM caSSio ZEfEriNo dE SoUZa dE BarroS - MaT: 5958213
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)
3. daS cHarllES cESar dE aNdradE - MaT: 57220849

(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)
4. aSS. iNf iGor aNYSio liSBoa rEiS - MaT: 55207973

(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)
5. adM roMUlo aUGUSTo dE BriTo PENHa - MaT: 5927236
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

6. adM MarciaNE dE SoUSa BarBoSa - MaT: 5313899
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 4,009.20 ( QUaTro Mil, NoVE rEaiS E ViNTE cENTaVoS ), 
para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01915/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/915157, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓPo-
LIS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período 
de 21/07/2022 a 25/07/2022;
1. dPc HENNiSoN JoSE JacoB aZEVEdo - MaT: 5836727
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
2. iPc roBErTo carloS PiMENTa dE SoUZa - MaT: 5692920
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
3. dPc alMir alVES oliVEira - MaT: 5914008
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,848.56 ( doiS Mil, oiTocENToS E QUarENTa E oiTo rE-
aiS E ciNQUENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01916/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/910859, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MaraPa-
NIM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período 
de 21/07/2022 a 25/07/2022;



60  diário oficial Nº 35.064 Terça-feira, 02 DE AGOSTO DE 2022

1. MPc MiGUEl aNToNio TEiXEira daS NEVES - MaT: 5453224
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

2. EPc lUciaNa lEal dE alMEida - MaT: 55586616
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

3. iPc MarilENo alcaNTara PErEira - MaT: 5302056
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

4. EPc VicENTE dE PaUlo MacEdo doS SaNToS - MaT: 54185466
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

5. dPc rodriGo fErNaNdES dE MEdEiroS - MaT: 5940538
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

6. iPc MaX TENTE liNS - MaT: 5887097
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)
7. EPc PEdro SErGio SaPUcaia PiNHEiro - MaT: 5835070
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)
8. iPc roSilENE BaraTa alEiXo corrEa - MaT: 5819407
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

9. EPc PEdro laUro dUarTE VidiGal - MaT: 64408
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 6,013.80 ( SEiS Mil, TrEZE rEaiS E oiTENTa cENTaVoS ), 
para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01917/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/910822, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaNTa 
BÁRBARA DO PARÁ, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRA-
TiVo, no período de 21/07/2022 a 25/07/2022;

1. adM PaTricia coSTa doS SaNToS - MaT: 5941887
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

2. aUXcoMUN JoaNa criSTiNa PiNTo da rocHa coSTa - MaT: 702285
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

3. daS carloS lEaNdro SilVa dE oliVEira - MaT: 57203631
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)
4. adM ricardo SaNToS dE alMEida - MaT: 57190550

(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,672.80 ( doiS Mil, SEiScENToS E SETENTa E doiS rEaiS 
E oiTENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01918/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/910637, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BarcarE-
NA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 21/07/2022 a 26/07/2022;

1. adM ElENicY da SilVa E SilVa - MaT: 57190671
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 1,186.90 ( UM Mil, cENTo E oiTENTa E SEiS rEaiS E 
NoVENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01919/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/910628, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de Barca-
RENA, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO LEI SECA, no período de 
21/07/2022 a 26/07/2022;

1. iPc SUaMY NEli MEdEiroS da SilVa - MaT: 5859174
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

2. iPc liaNa SoUSa dE aZEVEdo - MaT: 57207158
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

3. EPc rENaTa liMa ESPiriTo SaNTo BENTES - MaT: 5940277
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)
4. EPc adaM GrEGorY SaNToS do carMo - MaT: 54183983
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

5. EPc EUGENiE BEaTriZ alMEida rocHa - MaT: 5904300
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)
6. iPc roSiValdo HElENo roSario liMa - MaT: 5886759

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 7,121.40 ( SETE Mil, cENTo E ViNTE E UM rEaiS E QUarENTa 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01920/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/910628, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de Barca-
RENA, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO LEI SECA, no período de 
21/07/2022 a 26/07/2022;

1. EPc alESSaNdrE rodriGUES foNSEca - MaT: 5914679
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)
2. iPc aNToNio MarcoS XiMENES SoarES - MaT: 5940293
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

3. dPc THiaGo MENdES dE SoUZa - MaT: 5914039
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

4. EPc claUdio lUcio dE araUJo PaES - MaT: 5412668
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

5. iPc MarcEliNo coNcEicao fErrEira da SilVa - MaT: 5411629
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

6. iPc ViNiciUS GoMES ViTaliaNo - MaT: 5940122
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 7,121.40 ( SETE Mil, cENTo E ViNTE E UM rEaiS E QUarENTa 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01921/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/910620, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓPo-
LIS, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 21/07/2022 a 26/07/2022;

1. adM aNToNia cElia fErrEira liSBoa - MaT: 5941938
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)
2. adM alESoN lUiS TEiXEira da SilVa - MaT: 55590328

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)
3. adM alaNNa Maia rodriGUES - MaT: 5964524

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 3,560.70 ( TrÊS Mil, QUiNHENToS E SESSENTa rEaiS E 
SETENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01922/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/910612, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓPo-
LIS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período 
de 21/07/2022 a 26/07/2022;

1. iPc MaYra rafaElla SoUZa da foNSEca - MaT: 5913897
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)
2. EPc adriaNa riBEiro fErrEira da SilVa - MaT: 5836700
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

3. iPc ZENi SaNcHES PUrEZa - MaT: 5207053
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

4. EPc EllEM GoNcalVES cardoSo oliVEira - MaT: 5826276
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

5. dPc aUGUSTo da SilVa lEME - MaT: 5940539
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

6. MPc EdEcarlo dE JESUS fErrEira - MaT: 5331188
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

7. EPc aNGEla Maria riBEiro SilVa - MaT: 5825997
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)
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8. dPc ricardo MorEl loPES JUNior - MaT: 5940441
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

9. EPc JolENE dE SoUSa crUZ - MaT: 54184912
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

10. EPc Maria ofElia alBaNo BaiMa - MaT: 54185474
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

11. EPc EdNa Maria cardoSo corrEia - MaT: 5331250
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 13,055.90 ( TrEZE Mil, ciNQUENTa E ciNco rEaiS E 
NoVENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01923/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/910612, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓPo-
LIS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período 
de 21/07/2022 a 26/07/2022;

1. EPc Marcia JoSEaNE SoarES carValHo - MaT: 5826390
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

2. EPc rUi GUilHErME ParacaMPoS da SilVa - MaT: 5825873
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

3. iPc raiMUNdo da SilVa SidoNio - MaT: 5410061
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

4. EPc JocYclEia dE Karla SoUZa dUraNS - MaT: 5428149
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

5. iPc EUclidES da SilVa liMa JUNior - MaT: 57233660
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

6. dPc adriENNE dE caSSia SilVa PESSoa da coSTa - MaT: 57210803
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

7. iPc EVaNdro fErrEira caSTro - MaT: 5853435
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 8,308.30 ( oiTo Mil, TrEZENToS E oiTo rEaiS E TriNTa 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01924/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/921211, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aBaETE-
TUBA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 20/07/2022 
a 23/07/2022;

1. dPc Joao BoSco dE aNdradE faGioli - MaT: 5914191
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01925/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/915157, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓ-
POLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO LEI SECA, no período de 
21/07/2022 a 26/07/2022;

1. dPc fEliPE riBEiro fErrEira - MaT: 5940507
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 1,186.90 ( UM Mil, cENTo E oiTENTa E SEiS rEaiS E 
NoVENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01926/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/916322, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaNTaNa 
DO ARAGUAIA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, 
no período de 22/07/2022 a 25/07/2022;

1. iPc adriaNo SoUZa dE oliVEira - MaT: 54187769
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01927/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/911129, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PoNTa dE 
PEDRAS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no pe-
ríodo de 22/07/2022 a 25/07/2022;

1. EPc EVaNdro coSTa doS SaNToS - MaT: 5703930
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01928/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/915157, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓPo-
LIS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período 
de 24/07/2022 a 25/07/2022;

1. iPc EridiaNE da coNcEicao rodriGUES doS SaNToS - MaT: 5906495
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01929/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/911885, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃo Mi-
GUEL DO GUAMÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERA-
NEio, no período de 22/07/2022 a 25/07/2022;

1. EPc GEoVaNE SaNToS SilVa - MaT: 57214519
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01930/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/910859, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MaraPa-
NIM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período 
de 22/07/2022 a 25/07/2022;

1. MPc dilErMaNo dE alMEida rodriGUES - MaT: 5453070
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 3, ToTal: r$ 501.15)

2. iPc NiValdo MacHado PiNTo - MaT: 5703999
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 3, ToTal: r$ 501.15)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,002.30 ( UM Mil, doiS rEaiS E TriNTa cENTaVoS ), para 
atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
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Portaria Nº: 01931/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/911077, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MaraPa-
NIM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período 
de 22/07/2022 a 25/07/2022;

1. ViGia SErGio roBErTo fErrEira VaScoNcEloS - MaT: 7006535
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 3, ToTal: r$ 501.15)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 501.15 ( QUiNHENToS E UM rEaiS E QUiNZE cENTaVoS ), 
para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01932/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022917344, que solicitou o deslocamen-
to do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 24/07/2022 a 26/07/2022;

1. EPc aNToNio fErNaNdo TEiXEira JUNior - MaT: 54183806
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 593.45 ( QUiNHENToS E NoVENTa E TrÊS rEaiS E QUarENTa 
E ciNco cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01933/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/916296, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaNTa Ma-
RIA DAS BARREIRAS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERA-
NEio, no período de 22/07/2022 a 26/07/2022;

1. iPc faBio NoGUEira caMarGo - MaT: 5940178
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01934/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/915157, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓPo-
LIS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período 
de 22/07/2022 a 25/07/2022;

1. EPc ElENicE NoGUEira caMPoS doS SaNToS - MaT: 5620279
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. iPc rafaEl daMaSio MidlEJ - MaT: 5940317
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

3. iPc rENildo loPES GalUcio - MaT: 5856809
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,136.42 ( doiS Mil, cENTo E TriNTa E SEiS rEaiS E QUa-
rENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01935/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/910612, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓPo-
LIS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período 
de 22/07/2022 a 24/07/2022;

1. EPc HEroN Karlo corrEia dE liMa - MaT: 54193213
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. iPc roSiKEl calaNdriNE MENdES - MaT: 5940049
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01936/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/911106, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aBaETETU-
BA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período 
de 22/07/2022 a 26/07/2022;

1. adM EliElSoN PiTEira caValcaNTE - MaT: 57190665
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
2. adM aNa claUdia cESario da SilVa - MaT: 57193792
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,899.04 ( UM Mil, oiTocENToS E NoVENTa E NoVE rEaiS 
E QUaTro cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01937/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/911102, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de aBaETETU-
BA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período 
de 22/07/2022 a 26/07/2022;

1. dPc VicTor lUiZ coUTo carNEiro - MaT: 5940425
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. EPc aYEcHa driElE fErrEira doS SaNToS - MaT: 5940303
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

3. dPc lUiZa GoMES - MaT: 5940564
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

4. EPc aNNa BEaTriZ aSSiS NEGrEiroS BUrToN - MaT: 5965683
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

5. iPc raiMUNdo WaGNEr carValHo da SilVa - MaT: 54193311
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 4,747.60 ( QUaTro Mil, SETEcENToS E QUarENTa E SETE 
rEaiS E SESSENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01938/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/926752, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BElÉM, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 22/07/2022 a 
22/07/2022;

1. iPc dJalMa carSoN rodriGUES GoES - MaT: 57202206
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 118.69 ( cENTo E dEZoiTo rEaiS E SESSENTa E NoVE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01939/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/910859, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MaraPa-
NIM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período 
de 22/07/2022 a 26/07/2022;

1. dPc Joao lUiS fErrao TEiXEira corrEia dE araUJo - MaT: 5940493
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)
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coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 668.20 ( SEiScENToS E SESSENTa E oiTo rEaiS E ViNTE 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01940/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/926698, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de liMo-
EIRO DO AJURU, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
22/07/2022 a 28/07/2022;

1. iPc JaNiValdo PaNToJa dE oliVEira - MaT: 5859018
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 6, ToTal: r$ 1,424.28)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS 
E ViNTE E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorren-
tes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01941/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/926683, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de iGaraPÉ-
MIRI, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 22/07/2022 
a 29/07/2022;

1. iPc JoSE GoNcalVES diaS - MaT: 57200224
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,661.66 ( UM Mil, SEiScENToS E SESSENTa E UM rEaiS E 
SESSENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01942/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/910859, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaNTa 
BÁRBARA DO PARÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERA-
NEio, no período de 22/07/2022 a 26/07/2022;

1. EPc fraNciSco JoSE liMa SarMENTo - MaT: 5825741
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

2. EPc HEliaNa do Socorro da SilVa liMa - MaT: 57214543
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 1,336.40 ( UM Mil, TrEZENToS E TriNTa E SEiS rEaiS 
E QUarENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01943/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/926672, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BElÉM, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 22/07/2022 a 
22/07/2022;

1. iPc Marcio JoSE da SilVa BriTo - MaT: 5614660
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

2. iPc iraN MarTiNS dE MESQUiTa - MaT: 57206440
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01944/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/910805, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MoSQUEi-
RO (DISTRITO), a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, 
no período de 22/07/2022 a 26/07/2022;

1. iPc KEllEN coSTa raNiEri - MaT: 57233590
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

2. dPc ValdiViNo MiraNda da SilVa JUNior - MaT: 5914102
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

3. dPc VicENTE dE PaUlo da coNcEicao coSTa - MaT: 5280303
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

4. EPc claUdia Maria da SilVa NEVES - MaT: 701122
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

5. iPc aNToNio carloS da SilVa MoNTEiro - MaT: 54189056
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)
6. iPc JoSE roBErTo do rEGo fErrEira - MaT: 5858984
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 4,009.20 ( QUaTro Mil, NoVE rEaiS E ViNTE cENTaVoS ), 
para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01945/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/910612, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓ-
POLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO LEI SECA, no período de 
21/07/2022 a 26/07/2022;

1. iPc JoNaTHaN rocHa dE HolaNda - MaT: 5940091
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 5, ToTal: r$ 1,186.90)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 1,186.90 ( UM Mil, cENTo E oiTENTa E SEiS rEaiS E 
NoVENTa cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01946/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/787708, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BarcarE-
NA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período 
de 21/07/2022 a 25/07/2022;

1. iPc ariNaldo SilVa SaNToS - MaT: 8400631
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
2. iPc MarNilSoN JoSE dE SoUSa raBElo - MaT: 5609747
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

3. iPc Joao fErrEira NETo - MaT: 54189353
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

4. dPc lUiS carloS dE MENEZES BarroS JUNior - MaT: 5914137
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

5. iPc daNiEl MENdoNca GoMES - MaT: 700649
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

6. EPc rodriGo PaiVa dE BarroS - MaT: 57230050
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 5,697.12 ( ciNco Mil, SEiScENToS E NoVENTa E SETE 
rEaiS E doZE cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01947/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/926669, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MoJU, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 21/07/2022 a 
23/07/2022;

1. dPc rENaTa GUrGEl SaNToS BorGES - MaT: 5917088
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. iPc EliaS fErrEira Baia - MaT: 54193328
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)
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coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01948/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/926609, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de afUá, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 23/07/2022 a 
01/08/2022;

1. EPc HElio BarBoSa da SilVa NETo - MaT: 5940073
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 9, ToTal: r$ 2,136.42)

2. iPc daVid SilVa PiNHo - MaT: 8400753
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 9, ToTal: r$ 2,136.42)

3. dPc PaUlo HENriQUE JUNQUEira dE SoUSa - MaT: 5914335
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 9, ToTal: r$ 2,136.42)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 6,409.26 ( SEiS Mil, QUaTrocENToS E NoVE rEaiS E 
ViNTE E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01949/2022 - dGPc/od/drF de 21 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/916603, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de QUaTiPU-
RU, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 22/07/2022 a 
25/07/2022;

1. iPc NoEMi da rocHa fErrEira - MaT: 5940292
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. iPc aNToNio EliaS loPES raMoS - MaT: 5886821
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

3. iPc GEdEoN diaS dE aGUiar - MaT: 5129575
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,136.42 ( doiS Mil, cENTo E TriNTa E SEiS rEaiS E QUa-
rENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01950/2022 - dGPc/od/drF de 22 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/929813, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BarcarE-
NA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 21/07/2022 a 25/07/2022;

1. daS aNa caroliNa GoNcalVES BraGa - MaT: 5949434
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
2. ddiV THalYTa liMa dE fraNca GoMES - MaT: 57192419
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,899.04 ( UM Mil, oiTocENToS E NoVENTa E NoVE rEaiS 
E QUaTro cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01951/2022 - dGPc/od/drF de 22 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/929497, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de caME-
TÁ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 22/07/2022 a 
25/07/2022;

1. EPc aNa SUEllEN carValHo dE araUJo - MaT: 57233690
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. iPc roNaldo adriaNo MiraNda dE dEUS - MaT: 57189006
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

3. iPc JEffErSoN EdSoN SaNToS corrEa - MaT: 5782350
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)
4. iPc PaUlo Marcio da SilVa araGao - MaT: 8400702

(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,848.56 ( doiS Mil, oiTocENToS E QUarENTa E oiTo rE-
aiS E ciNQUENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais 
decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01952/2022 - dGPc/od/drF de 22 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/915170, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓPo-
LIS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período 
de 22/07/2022 a 25/07/2022;

1. adM roSE JaNaiNa BraGa SallES - MaT: 57230484
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01954/2022 - dGPc/od/drF de 22 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022925357, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓ-
POLIS, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 
23/07/2022 a 27/07/2022;

1. daS GaBriEl aNToNio cUNHa BarroS - MaT: 5958741
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01955/2022 - dGPc/od/drF de 22 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022925197, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓ-
POLIS, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 
23/07/2022 a 27/07/2022;

1. PaP ValdENor doS SaNToS corrEa - MaT: 61255
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. PaP dUciValdo rEiS da coSTa - MaT: 700096
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,899.04 ( UM Mil, oiTocENToS E NoVENTa E NoVE rEaiS 
E QUaTro cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01956/2022 - dGPc/od/drF de 22 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022924788, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓ-
POLIS, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 
23/07/2022 a 27/07/2022;

1. daS MarcElo aUGUSTo da SilVa GUEdES - MaT: 5900390
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. daS HiGor rodriGUES GUiMaraES da SilVa - MaT: 5937175
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

3. ddiV MarcoS aUGUSTo MiraNda doS SaNToS - MaT: 5946304
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

4. adM EliS doS SaNToS oliVEira - MaT: 5888806
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
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5. adM fraNcilENE MoUra MaGalHaES coSTa - MaT: 5942635
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
6. daS Erica TErEZa doS PaSSoS SoUZa - MaT: 6402891
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 5,697.12 ( ciNco Mil, SEiScENToS E NoVENTa E SETE 
rEaiS E doZE cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01957/2022 - dGPc/od/drF de 22 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022927842, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MaGa-
LHÃES BARATA, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no perío-
do de 26/07/2022 a 30/07/2022;

1. PaP MarcoS cEZar caNdido MENEZES - MaT: 5703891
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

2. iPc VaNia carla PaMPolHa ViEira - MaT: 5410649
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

3. PaP lUiZa BENTES fariaS - MaT: 66559
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 4, ToTal: r$ 668.20)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 2,004.60 ( doiS Mil, QUaTro rEaiS E SESSENTa cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01958/2022 - dGPc/od/drF de 25 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/931098, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SaliNÓ-
POLIS, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 22/07/2022 
a 25/07/2022;

1. adM railSoN fErrEira ValENTE - MaT: 5942615
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

2. daS TaliSoN liMa dE oliVEira - MaT: 5931706
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3.5, ToTal: r$ 830.83)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,661.66 ( UM Mil, SEiScENToS E SESSENTa E UM rEaiS E 
SESSENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01959/2022 - dGPc/od/drF de 25 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/931521, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MoSQUEi-
RO (DISTRITO), a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO LEI SECA, no perío-
do de 23/07/2022 a 26/07/2022;

1. iPc aNToNio JoSE loPES daS dorES - MaT: 5233437
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 3, ToTal: r$ 501.15)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 501.15 ( QUiNHENToS E UM rEaiS E QUiNZE cENTaVoS ), 
para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01960/2022 - dGPc/od/drF de 25 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022930871, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BraGaN-
ÇA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 25/07/2022 a 28/07/2022;

1. ddiV JoSE roBErTo BlaNS da SilVa - MaT: 5958840
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

2. daS SUEllEN criSTiNa da coSTa - MaT: 57215494
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,424.28 ( UM Mil, QUaTrocENToS E ViNTE E QUaTro rEaiS 
E ViNTE E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorren-
tes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01961/2022 - dGPc/od/drF de 25 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022930871, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BraGaN-
ÇA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período 
de 25/07/2022 a 28/07/2022;

1. iPc JUlio cESar oliVEira da SilVa - MaT: 5464528
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01962/2022 - dGPc/od/drF de 25 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/926729, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de iGaraPÉ-
MIRI, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 25/07/2022 
a 26/07/2022;

1. EPc daNiElla lUZ dE MoraES - MaT: 5940090
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01963/2022 - dGPc/od/drF de 25 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022927842, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MElGaÇo, 
a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 26/07/2022 
a 29/07/2022;

1. adM Maria NorMa da SilVa GUrJao MaToS - MaT: 57444
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 3, ToTal: r$ 712.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 712.14 ( SETEcENToS E doZE rEaiS E QUaTorZE cENTaVoS 
), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01964/2022 - dGPc/od/drF de 25 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/932442, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de cHaVES, 
a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 
23/07/2022 a 25/07/2022;

1. dPc WalTEr rESENdE dE alMEida - MaT: 5075670
(GrUPo: B, Valor: r$ 276.07, QTd: 2, ToTal: r$ 552.14)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 552.14 ( QUiNHENToS E ciNQUENTa E doiS rEaiS E 
QUaTorZE cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01965/2022 - dGPc/od/drF de 25 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/932536, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de cHaVES, 
a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 
23/07/2022 a 25/07/2022;
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1. iPc aUGUSTo cESar MariNHo VaScoNcEloS - MaT: 5940059
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. ddiV rUBENVal corrEa ParaENSE - MaT: 5462657
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01966/2022 - dGPc/od/drF de 25 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/931521, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MoSQUEi-
RO (DISTRITO), a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO LEI SECA, no perío-
do de 24/07/2022 a 27/07/2022;

1. iPc dario BoTElHo daS MErcES - MaT: 5129567
(GrUPo: a, Valor: r$ 167.05, QTd: 3, ToTal: r$ 501.15)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 501.15 ( QUiNHENToS E UM rEaiS E QUiNZE cENTaVoS ), 
para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01967/2022 - dGPc/od/drF de 26 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de REDENÇÃO, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 26/07/2022 a 26/07/2022;

1. EPc fraNcE daViS fErNaNdES coSTa - MaT: 5836654
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

2. iPc aMilcar fErrEira ViaNa - MaT: 5193303
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 0.5, ToTal: r$ 118.69)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01968/2022 - dGPc/od/drF de 26 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de RURÓPOLIS, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 26/07/2022 a 02/08/2022;

1. iPc orlaNdo loPES raMoS - MaT: 5940183
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 7, ToTal: r$ 1,661.66)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 1,661.66 ( UM Mil, SEiScENToS E SESSENTa E UM rEaiS E 
SESSENTa E SEiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01969/2022 - dGPc/od/drF de 26 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/929795, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de roN-
DON DO PARÁ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 
27/07/2022 a 31/07/2022;

1. iPc NoE SoarES TorrES da SilVa - MaT: 5853222
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4.5, ToTal: r$ 1,068.21)

2. dPc THiaGo MENdES diNiZ - MaT: 5940438
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4.5, ToTal: r$ 1,068.21)

3. EPc MarcUS ViNiciUS filGUEiraS MaToS - MaT: 54183825
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4.5, ToTal: r$ 1,068.21)

4. iPc JorGE PoNTES da SilVa - MaT: 54189356
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4.5, ToTal: r$ 1,068.21)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 4,272.84 ( QUaTro Mil, dUZENToS E SETENTa E doiS rEaiS 
E oiTENTa E QUaTro cENTaVoS ), para atender despesas adicionais de-
correntes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01970/2022 - dGPc/od/drF de 26 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/935816, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de iGaraPÉ-
MIRI, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 26/07/2022 
a 30/07/2022;

1. EPc aNToNio BorGES da crUZ JUNior - MaT: 57233528
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. MPc PaUlo ricardo caNTUaria MoUTiNHo - MaT: 5129303
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

3. dPc adalBErTo PErEira cardoSo - MaT: 5232295
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

4. iPc Marco aNToNio dE alBUQUErQUE coElHo - MaT: 5409535
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
5. iPc PaUlo SErGio PErEira MarQUES - MaT: 51855458
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
6. MPc aNToNio JEffSoN Barral coSTa - MaT: 5618576
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 5,697.12 ( ciNco Mil, SEiScENToS E NoVENTa E SETE 
rEaiS E doZE cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01971/2022 - dGPc/od/drF de 26 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/935981, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de Mara-
BÁ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 26/07/2022 a 
30/07/2022;

1. iPc rUBiENE criSTiNE PaES dE VaScoNcEloS - MaT: 5332974
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. EPc fErNaNda do ValE fErNaNdEZ - MaT: 5892477
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)
3. dPc lUiS GUilHErME NaVarro XaViEr - MaT: 5808065
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

4. iPc MarcElo dE JESUS calaNdriNi dE aZEVEdo - MaT: 5703808
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 3,798.08 ( TrÊS Mil, SETEcENToS E NoVENTa E oiTo 
rEaiS E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01972/2022 - dGPc/od/drF de 26 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/935988, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ViSEU, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 26/07/2022 a 
30/07/2022;

1. iPc aNToNio SoBral JUNior - MaT: 5886864
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

2. dPc claUdio GalENo dE MiraNda SoarES filHo - MaT: 5826128
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

3. EPc aNGElica TaTiaNE coSTa QUarESMa - MaT: 54184786
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

4. iPc NilSoN PaNToJa dE VaScoNcEloS JUNior - MaT: 5704219
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 4, ToTal: r$ 949.52)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 3,798.08 ( TrÊS Mil, SETEcENToS E NoVENTa E oiTo 
rEaiS E oiTo cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes 
da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas
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Portaria Nº: 01973/2022 - dGPc/od/drF de 26 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ITAITUBA, a fim de re-
alizar diliGENcia Policial, no período de 26/07/2022 a 28/07/2022;

1. iPc THiara BrUNa da SilVa aBrEU - MaT: 5940062
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

2. iPc VicTor NaSciMENTo corrEa - MaT: 5619645
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2, ToTal: r$ 474.76)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providen-
cie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo 
um total de r$ 949.52 ( NoVEcENToS E QUarENTa E NoVE rEaiS E 
ciNQUENTa E doiS cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decor-
rentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01974/2022 - dGPc/od/drF de 26 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 2022/933323, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de acará, 
a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 26/07/2022 a 
28/07/2022;

1. dPc aloiSio MacHado da rocHa - MaT: 5941095
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 2.5, ToTal: r$ 593.45)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 593.45 ( QUiNHENToS E NoVENTa E TrÊS rEaiS E QUarENTa 
E ciNco cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da 
diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Portaria Nº: 01975/2022 - dGPc/od/drF de 26 de JULHo 
de 2022.

coNSidEraNdo: o teor do ProT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) 
servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de IGARAPÉ-MIRI, a fim de 
realizar diliGENcia Policial, no período de 26/07/2022 a 27/07/2022;

1. EPc caroliNa cardoSo E cardoSo - MaT: 57233523
(GrUPo: B, Valor: r$ 237.38, QTd: 1, ToTal: r$ 237.38)

coNSidEraNdo a lei 5.810 de 24/01/1994 (rJU) Seção V, artigos 145 e 
149;
rESolVE: determinar a diretoria de recursos financeiros, que providencie 
o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um 
total de r$ 237.38 ( dUZENToS E TriNTa E SETE rEaiS E TriNTa E oiTo 
cENTaVoS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral / ordenador de despesas

Protocolo: 834352

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 3113/2022 – cceP/dG/detraN, de 25/07/2022.
a dirETora GEral do dEParTaMENTo ESTadUal dE TrÂNSiTo – dE-
TraN/Pa, no uso das atribuições que lhe confere o art. 22 da lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que instituiu o código de Trânsito Brasileiro 
– cTB;
coNSidEraNdo as disposições da resolução nº 780 - coNTraN, de 26 de 
junho de 2019, que dispõe sobre o novo Sistema de Placas de Identificação 
Veicular;
coNSidEraNdo as disposições da PorTaria Nº 550/2022-dG/dETraN, 
de 18 de fevereiro de 2022, que regulamenta o credenciamento de 
Empresas Estampadoras de Placas de Identificação Veicular no Padrão 
Mercosul;
coNSidEraNdo o requerimento da empresa l. P. aUTo PlacaS lTda, 
cNPJ nº 12.718.522/0001-02, junto a esta autarquia;
coNSidEraNdo que as exigências legais foram atendidas mediante à 
apresentação da documentação necessária;
rESolVE:
art. 1º crEdENciar a Empresa l. P. aUTo PlacaS lTda, cNPJ nº 
12.718.522/0001-02, Nome fantasia aUTo PlacaS MErcoSUl, situada 
na r 15 dE NoVEMBro, Nº 21 - Bairro: JUScEliNo KUBiTScHEK, cEP: 
68.590-000, no município de JacUNdá/Pa, para exercer a atividade de 
Empresa Estampadora de Placas de Identificação Veicular - EPIV.

art. 2º o credenciamento, a que se refere o art. 1º, terá validade por 05 
(cinco) anos a contar da data da publicação desta portaria no diário oficial 
do estado.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUSa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 834789

.

.

errata
.

errata
NÚMero de PUBLicaÇÃo: 699829

eXtrato de terMo de credeNciaMeNto MÉdico N° 052/2021, 
publicado no Diário Oficial do Estado do pará n° 34.688 edição de 
02/09/2021
onde se lê:
clÍNica MEdTraNSiT, inscrita no cNPJ no 23.437.738/0003-73
Leia – se:
clÍNica MEdTraNSiT, inscrita no cNPJ no 26.437.738/0003-76

Protocolo: 834550

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
considerando os elementos de instrução constante dos autos relativos ao 
processo licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº 06/2022 do tipo me-
nor preço global do item, que tem como objeto a aquisição de Bateria 
Selada para manutenção de Nobreaks de 1200 Va, que fazem parte dos 
equipamentos de informática do DETRAN/PA, de acordo com as especifica-
ções, quantidade e condições exigidas no Edital e no Termo de referência 
– anexo i, decorrente do processo administrativo nº 2022/245046.
Considerando a decisão proferida pela Pregoeira Oficial, bem como Pare-
cer Técnico da coordenadoria do Núcleo de controle interno concluindo 
que no referido processo foram respeitadas todas as medidas legais exigi-
das na lei nº 8.666/93, lei federal nº 10.520/2002, decreto Estadual nº 
534/2020 e demais normativas vigentes.
rESolVo:
HOMOLOGAR o resultado classificatório do Pregão Eletrônico nº 06/2022, 
do tipo menor preço global do item à empresa vencedora, PoWEr Trac 
BaTEriaS lTda, inscrita no cNPJ sob o nº 08.164.393/0001-80, no valor 
global de r$ 16.889,10 (dezesseis mil, oitocentos e oitenta e nove reais e 
dez centavos).
Belém (Pa), 01 de agosto de 2022.
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMarÃES dE SoUSa coElHo
diretora Geral
dETraN/Pa

Protocolo: 834570

.

.

coNVÊNio
.

eXtrato do coNVÊNio
NÚMero do coNVÊNio: Nº 30/2022

ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ n° 
04.822.060/0001-40 e a SEcrETaria MUNiciPal dE TrÂNSiTo E cidada-
Nia - dE ParaGoMiNaS/Pa, inscrito no cNPJ n° 05.193.057/0001-78.
oBJETo do coNVÊNio: cooperação técnica e operacional, por meio de 
atuação conjunta entre os partícipes como órgãos do Sistema Nacional de 
Trânsito, que viabilize a fiscalização de trânsito, o processamento de autos 
de infração de trânsito lavrados, a imposição e notificação de penalidades, 
a arrecadação de valores de multas e o consequente repasse financeiro.
ViGÊNcia: início: 11/07/2022 Término: 10/07/2024
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 11/07/2022
ordENador rESPoNSáVEl:rENaTa MirElla frEiTaS GUiMaraES dE 
SoUZa coElHo
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMaraES dE SoUZa coElHo
diretora Geral – dETraN/Pa

Protocolo: 834573

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 3231/2022-daF/cGP, de 28/07/2022
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 2022/888924;
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 castanhal para os municípios de MÃE do rio – 08/08 a 02/09/2022, a 
fim de realizar suas atividades como vistoriadora de veículos na CIRETRAN 
do referido município, conforme solicitação.

nome matricula
cleide cassia da Silva leão freitas 57209080/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 834357
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Portaria Nº 3220/2022-daF/cGP,de27/07/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará-dETraN-Pa,usando das atribuições que lhe foram delegadas 
através da Portaria 3057/2019-dG/cGP;
coNSidEraNdo a solicitação constante nos Processos nº 2022/845125;
r E S o l V E :
rETificar a PorTaria Nº 3052/2022-daf/cGP de 19/07/2022, publicada 
no doE nº 35.057 de 26/07/2022, que autorizou o deslocamento 
dos servidores carmen lúcia amaral de oliveira, Tatianne Brito lima e 
Gildo Carvalho dos Santos, a fim de realizar estudo de classificação das 
cirETraNs e de implantação de novas cirETraNs/Posto avançado nas 
regiões de integração do Estado do Pará, para auxiliar na gestão do 
dETraN/Pa.
onde se lê: No período de 08 à 30/08/2022
leia-se: No período de 09 à 30/08/2022
lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 834631

.

.

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 2235/2022 – dGP/seaP/Pa
BeLÉM-Pa, 01 de aGosto de 2022

o diretor de Gestão de Pessoas, no uso de suas atribuições legais;
rESolVE:
art. 1º - coNcEdEr licença para participação no curso de formação Pro-
fissional do Concurso Público C-208, pelo período de 10 de agosto de 2022 
até 30 de outubro de 2022, os servidores:
NoME; MaTrÍcUla:
1. NaPolEao SEBaSTiao SaNToS da SilVa JUNior, Matricula nº. 
5933827;
2. diaNiNNY da SilVa caMPElo, Matricula nº. 5940697;
3. KlEiToN dE oliVEira cordoVil, Matricula nº. 57174253;
4. VaNdErlEia SUElEN BraNdao GoS, Matricula nº. 5954609;
5. roBSoN fErrEira PiEdadE, Matricula nº 5953057;
6. GilclEY doS PraZErES filGUEira, Matricula nº5877024;
7. roNald fariaS riBEiro, Matricula nº. 57206223;
8. WaldEcY GoNÇalVES rodriGUES, Matricula nº. 54184916;
9. JoÃo Maria alVES MENdoNÇa nº. 57203433;
10. lUiZ PErEira SaNToS, Matricula nº. 5947458.
art. 2º - SUSPENdEr o Estágio Probatório dos servidores de vínculo efetivo 
no período de participação no curso de formação, devendo retomar seus 
efeitos a partir do término do curso.
art. 3º dETErMiNar a diretoria de Gestão de Pessoas que adote as devi-
das providências cabíveis para o registro em pasta funcional e na frequên-
cia do servidor.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 834472
Portaria Nº 212/2022 – GaB/seaP/Pa

BeLÉM/Pa, 28 de JULHo de 2022.
o Secretário de Estado de administração Penitenciária, no uso de suas 
atribuições legais;
rESolVE:
art. 1°. – NoMEar os servidores abaixo para compor a comissão Técnica 
de Classificação (CTC), de acordo com a Lei 7210/84, arts. 6º, 7º e 9º, 
que deverá proceder, quando solicitada, a emissão de parecer e/ou laudo 
técnico em avaliação psicossocial das custodiadas do centro de reeduca-
ção feminino- crf.
PrESidENTE: Erica da SilVa dE SoUSa – diretora
MEMBro: NaTalia loUrENÇa SodrE- Gerente de segurança
MEMBro: aNdrEa coNcEiÇÃo do NaSciMENTo- assistente social
MEMBro: roSElY ESTacio BarBoSa- assistente social
MEMBro: GraciEllE NaZarE raMoS aMoriM- assistente social
MEMBro: lariSSa SalES PErEira- Psicóloga
MEMBro: JoSiaNE MiraNda MaciEl- Psicóloga
MEMBro: SolaNGE do Socorro da SilVa doS SaNToS- Psicóloga
MEMBro: VaNESSa rEGiNa lEiTE da ENcarNaÇÃo- Terapeuta ocupa-
cional
MEMBro: Marcia Maria dE SoUZa ViaNa corrEa- Terapeuta ocupa-
cional
art. 2º. – dETErMiNar à diretoria de Gestão de Pessoas que adote as 
providências cabíveis para o registro em pasta funcional.
art. 3º. – Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogan-
do-se as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES
respondendo pela Secretaria de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 834750

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 2237/2022 - dGP/seaP  BeLÉM/Pa, 01 de 
aGosto de 2022.

Nome: BrENda coSTa dE liMa, Matrícula nº 5952471/1; cargo: assis-
tente administrativo.
assunto: licença Maternidade.
Período: 26/07/2022 a 21/01/2023 (180) dias.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 834626

.

.

errata
.

errata de publicação do doe Nº 35.002, de 09.06.22, Protoco-
lo: 811240, referente à Portaria Nº 1545/22/dGP/seaP, de 
03/06/22:
onde se lê: Gilmar de Melo oliveira – Gozo: 01.07.22 a 30.07.22.
Leia-se: Gilmar de Melo oliveira – Gozo: 20.07.22 a 18.08.22.

Protocolo: 834743

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

terMo aditiVo ao coNVÊNio 003/2019
Nº: 04

data de assinatura: 28/07/2022
Vigência: 01/08/2022 a 31/07/2023
Justificativa: Este termo aditivo tem por objeto a alteração do preâmbulo e 
a prorrogação do instrumento por 12 (doze) meses.
convênio: 003
Exercício: 2019
Valor global: r$ 965.592,00 (novecentos e sessenta e cinco mil quinhentos 
e noventa e dois reais).
Partes:
Beneficiário ente Público: Secretaria de Estado de Administração Peniten-
ciária - SEaP
concedente: Secretaria Municipal de Saneamento - SESaN.
Nome do ordenador: Marco antônio Sirotheau corrêa rodrigues.

Protocolo: 834446
terMo aditiVo ao coNVÊNio 008/2019

Nº: 04
data de assinatura: 28/07/2022
Vigência: 01/08/2022 a 31/07/2023
Justificativa: Este termo aditivo tem por objeto a alteração do preâmbulo e 
a prorrogação do instrumento por 12 (doze) meses.
convênio: 008
Exercício: 2019
Valor global: r$ 16.143,84 (dezesseis mil cento e quarenta e três reais e 
oitenta e quatro centavos).
Partes:
Beneficiário ente Público: Secretaria de Estado de Administração Peniten-
ciária - SEaP
concedente: Grupo Espírita Jardim das oliveiras
Nome do ordenador: Marco antônio Sirotheau corrêa rodrigues.

Protocolo: 834443

.

.

diÁria
.

Portaria Nº: 00032/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: rEaliZar SErViÇoS dE lEVaNTaMENTo MaTErial E MaNU-
TENÇÃo daS iNSTalaÇÕES ElÉTrica Na UNidadE PENal.
origem: BElÉM
destino: BrEVES
Servidor(es):
5952338 - lUciVal do Socorro aNdradE fErrEira - ElETriciSTa
Período: 01/08/2022 a 05/08/2022
diária(s): 4 e ½ (quatro diárias e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 834713
diÁria

Portaria Nº: 00027/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: EScolTar oS PPls EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia.
origem: BrEVES
destino: BElÉM
Servidor(es):
5905002 - aBNEr da SilVa caBral NETo - aGENTE PENiTENciário
5905635 - BriaN daViSSoN aSSiS dE VaScoNcEloS - Policial PENal
5950100 - carloS alBErTo BarBoSa cUSTodio - Policial PENal
5948628 - claUdEMir MoraES lEao - aGENTE PENiTENciário
5918065 - frEdEricK MacHado fariaS - Policial PENal
5913327 - Jairo liMa ViEira - aGENTE PENiTENciário
5920104 - lUciaNo MarTiNS liMa - aGENTE PENiTENciário
Período: 28/07/2022 a 29/07/2022
diária(s): 1 e ½ (uma diária e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 834706
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oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa PaterNidade
Portaria Nº 2238/2022 – dGP/seaP 

BeLÉM, 01 de aGosto de 2022.
Nome: GilclEY doS PraZErES filGUEira, Matrícula nº 5877024/3; car-
go: agente Penitenciário
assunto: licença Paternidade
Período: 28/07/2022 a 16/08/2022
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 834686
Portaria de GratiFicaÇÃo de teMPo iNteGraL

Portaria N° 2232/2022/dGP/seaP/Pa
BeLÉM-Pa, 01 de aGosto de 2022.

o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
Adequar o percentual da Gratificação de Tempo Integral de 35,71%, con-
cedido ao servidor Paulo Guilherme Marreiros Benone, matrícula funcional 
nº 57211834/1, ocupante do cargo de auxiliar operacional, para o novo 
percentual de 50%, a contar de 01/08/2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 834669
Portaria N° 2233/2022/dGP/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 01 de aGosto de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
Adequar o percentual da Gratificação de Tempo Integral de 44,64%, con-
cedido ao servidor Everton luiz Gonçalves dos Santos, matrícula funcional 
nº 57201100/1, ocupante do cargo de auxiliar operacional, para o novo 
percentual de 50%, a contar de 01/08/2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 834672
Portaria N° 2234/2022/dGP/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 01 de aGosto de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
EXclUir da PorTaria N° 1915/2022/dGP/SEaP/Pa de 01/07/2022, pu-
blicada no doE n° 35.032 de 04/07/2022, Marcio ValErio GoMES do 
NASCIMENTO, matrícula n° 5937758/2, da Função Gratificada de Serviços 
Técnicos Penitenciários de reinserção Social (GSTP), da lotação no centro 
de Progressão Penitenciária de Belém (cPPB), a contar de 01 de agosto 
de 2022.
dESiGNar ElaiNE criSTiNa rEiS MorEira dE SoUSa, matrícula nº 
55208408/1, para exercer a referida função da unidade penal, a contar de 
01 de agosto de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 834653
Portaria N° 2236/2022/dGP/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 01 de aGosto de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
EXclUir da PorTaria N° 3697/2021/dGP/SEaP/Pa de 29/12/2021, pu-
blicada no doE n° 34.816 de 30/12/2021, lUciaNa alMEida frEirE, ma-
trícula funcional n° 5898638/1, da Função Gratificada de Supervisor de 
Serviços Técnicos Penitenciários de assistência Biopsicossocial (GSTP), da 
lotação no centro de reeducação feminino (crf), em virtude de nomeação 
em cargo comissionado, a contar de 20 de julho de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 834657
Portarias de FUNÇÃo GratiFicada

Portaria N° 2231/2022/dGP/seaP/Pa
BeLÉM-Pa, 01 de aGosto de 2022.

o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
dESiGNar a servidora SaMila caroliNE SilVEira SoUSa, matrícula fun-
cional n° 55209599/1, para exercer a Função Gratificada de Serviços Téc-
nicos Penitenciários de Manutenção Predial (GSTP), com lotação no centro 
de recuperação regional de Bragança (crrB), no período de 01/08/2022 
a 30/08/2022, em substituição ao titular ElSo coElHo da SilVa, matrí-
cula funcional n° 54185248/1, que está em gozo de férias regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 834647

..

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato de coNcessÃo de PreMiaÇÃo da seLeÇÃo 
PÚBLica do editaL N.º 001/2022 – PrÊMio PreaMar 

de cULtUra e arte 2022
coNtrato: 242/2022

Processo Nº: 2022/754063
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$ 15.300,00 (Quinze mil e trezentos reais)
daTa dE aSSiNaTUra: 01/08/2022
ViGÊNcia do coNTraTo: 01/08/2022 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: 
258974 (BraGaNÇa) fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8421.
SErVidor rESPoNSáVEl: designado pela PorTaria Nº 052 dE 10 dE 
fEVErEiro dE 2022.
arTiSTa PrEMiado: lia MaHYalU MoTa SalES - cPf: 964.793.962-00
ENdErEÇo: TraVESSa cÔNEGo lUÍS lEiTÃo, 2558, cENTro, cEP: 
68743020, caSTaNHal-Pa.
ordENador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 834562

.

.

oUtras MatÉrias
.

rePUBLicaÇÃo do ProtocoLo 831385 – 
22 de JULHo de 2022, Por coNta de iNcorreÇões.

terMo de FoMeNto: 042/2022
Processo administrativo: 2022/661469
objeto: realização da fEira liTErária iNTErNacioNal do XiNGU – fliX
Valor do repasse da SEcUlT: r$ 30.000,00 (trinta mil reais)
assinatura: 01 de julho de 2022.
Vigência: 30 (trinta) dias da assinatura do contrato.
fundamentação legal: lei 13.019/2014, decreto Estadual 1.835/2017
dotação orçamentária:
Valor de r$ 30.000,00
Projeto atividade: 8849
fonte de recurso: 0101000000 (recursos ordinários)
Natureza da despesa: 335041 –coNTriBUiÇÕES
PTrES: 158849
Pi: 22demgc0165
ação: 277243
funcional programática: 13.392.1503-8849
demanda/Emenda parlamentar: 22demgc0165
autoria: deputado Estadual Eraldo Pimenta.
Entidade: aSSociacÃo doS MUNiciPioS do coNSorcio BElo MoNTE
cnpj: 04.917.265/0001-00
Endereço: rua otavio Nery, 02, independente i, altamira - cEP: 68372-710
ordenador responsável: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira.

Protocolo: 834699

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 1634/2022, de 01 de aGosto de 2022.
o Presidente da fundação cultural do Pará, no uso de suas atribuições 
legais,
considerando o procedimento licitatório na modalidade concurso, regula-
mentado pelo EdiTal N.º 04 /2022, de 18 de fevereiro de 2022-PrÊMio 
FCP DE INCENTIVO À ARTE E À CULTURA 2022, que trata do resultado final 
da etapa de seleção do certame,
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 rESolVE:
I - Tornar público a homologação do resultado final da etapa de seleção do 
PrÊMio fcP dE iNcENTiVo À arTE E À cUlTUra 2022, de acordo com o 
disposto no item 10.10 do referido edital.
ii - após análise dos recursos apresentados, o Presidente da comissão 
de Seleção/diretor de artes da fcP dEfEriU os recursos de arnaldo Pinto 
Macedo, creuza da Silva Gomes, Selma Martins Baltazar e Sérgio antônio 
de Medeiros, sendo os demais recursos improvidos.
iii - São considerados premiados os candidatos abaixo relacionados, na 
seguinte ordem: Nome do premiado e título da proposta e Nome e título da 
proposta do candidato do cadastro reserva:
 ModalidadE: ProdUÇÃo E difUSÃo – 30 PrEMiaÇÕES
rEGiÃo dE iNTEGraÇÃo do GUaJará
PrEMiado/ ProPoSTa
1. adriaNa MorEira dE faria/caBaNa
2. alaNa clEMENTE liMa/o GraNdE circo EM MiNiaTUra: TEaTro-
caiXa- circo.
3. alicE cáriTaS alMEida aMaraNTES/MaNaS (EN)cENa – 4ª EdiÇÃo
4. carMEN Maria riBaS GoMES/liVro dE arTiSTa SEBaSTiÃo dE 
Todo TaPaJÓS
5. daNiEllE foNSEca do NaSciMENTo/PoESia ViSUal: SEriGrafar a 
PalaVra E a iMaGEM
6. HUGo GoMES do NaSciMENTo/diScodoc coMPoSiTorES da ilHa
7. JacQUES iVaN GEorGES JaNGoUX/aWaETÉ (aSUriNi do XiNGÚ)
8. lÍlia criSTiaNE BarBoSa dE MElo/PaPocaST: UMa HiSTÓria coNTada
9. lUcaS MoNTEiro aSSEf SErEJo/a PraÇa PalHaÇa
10. MarcElo rodriGUES SilVa/UrUBU do VEr-o-PESo
11. PaUla GoMES SaMPaio/SoBrE VidaS E ESTaÇÕES – iMaGENS Para 
oUVir, SoNS Para VEr
12. rENaTa MEllo SEGToWicK/aNciÃS aMaZÔNidaS
13. rENaTo TEiXEira PiNHEiro/coNcErTo orQUESTra filMa (filar-
MÔNica MUlTiarTE da aMaZÔNia)
14. riTa aUXiliadora GoNÇalVES dE SoUZa/MÃE riTa dE oXUM: Sa-
BEdoria caNTada
15. WaldiNEi liMa da SilVa/SUor do TaMBor - VidEocliPE
 dEMaiS rEGiÕES dE iNTEGraÇÃo
PrEMiado/ ProPoSTa 
1. aUGUSTo cESar MiraNda NUNES/o Boi-BUMBá dE SalVaTErra E 
SUaS coMUNidadES QUiloMBolaS: HiSTÓriaS dE PErTENciMENTo E 
rESiSTÊNcia
2. BárBara BaTiSTa alVES/MaMaiacU - oS caNToS dE PorTo SalVo
3. cÍcEro dE oliVEira PEdroSa NETo/MaNGUES, MUNdUS
4. clara MorBacH GaBY/ENTrE rioS E MEMÓriaS - a cUlTUra PoPU-
lar dE MaraBá
5. diEGo aQUiNo caValcaNTE GoNÇalVES/o rETorNo dE SaTUrNo – 
SaNGUESSUGa: o VidEocliPE
6. faUSTiNa TaVarES GaliZa/Boi rESolVido – circUlaÇÃo
7. fErNaNdo dE PádUa MESQUiTa dE aZEVEdo/i MoSTra dE arTE EM 
cErÂMica: TESoUroS da ilHa dE colarES
8. GraZiEla BrUM da SilVa/ProJETo dE liVro dE arTiSTa TaMBa-TaJá
9. Jair cHiPaia MENdES/iriri - UMa HiSTÓria NÃo coNTada
10. láZaro aMoriM fErNaNdES/PocKETSHoW MaNi dE UrUTá
11. liENdria Marla MalcHEr SilVa/docUMENTário “MESTra Maria 
do caXaMBU – o QUE o rio ME faloU.”
12. Maria do Socorro dE SoUZa carNEiro/ProdUÇÃo da i colEÇÃo 
dE EScUlTUraS coNTEMPorÂNEaS EM cErÂMica dE ParaUaPEBaS
13. MicElE do ESPÍriTo SaNTo da SilVa/MaTriarcaS da liBErdadE: 
aS HiSTÓriaS QUE NÃo TE coNTaraM
14. raiMUNdo cordEiro filHo/oS MESTrES do XoTE
15. SaNdrESoN MarcElo PErEira da SilVa/cUrTa-METraGEM MaNGa
 cadaSTro rESErVa/ProPoSTa
1. JoSÉ carloS MoNTEiro da PaiXÃo/rEVoada JaPiiM
 ModalidadE: PESQUiSa E EXPEriMENTaÇÃo EM arTE – 10 PrEMiaÇÕES
rEGiÃo dE iNTEGraÇÃo do GUaJará
PrEMiado/ ProPoSTa 
1. adriaNo PENHa fUrTado/EScola dE riSo E coMicidadE draG
2. arTHUr roBErTo SilVa loPES/SlaM coMParÊNcia
3. caMilla cElESTE MENdES VElaSQUES/aXÉ É Vida E aMor daNÇa 
afro coNTra o raciSMo rEliGioSo EM aMBiENTE EScolar
4. daNiEllE dE SoUZa cHaVES/MUlHEr cÍclica: a arTE dE ParTEJar 
E a GiNEcoloGia NaTUral aMaZÔNica
5. MarcÍlio BENEdiTo caldaS coSTa/aPÓcrifoS: EScriTaS da cidadE
 dEMaiS rEGiÕES dE iNTEGraÇÃo
PrEMiado/ ProPoSTa
1. adriaN KaUÊ BENTES da SilVa/TaJá lUZ
2. EVErSoN cESar coNcEiÇÃo MElo/cUriMBÓS do TaPaJÓS
3. iNGrid GoMES dE frEiTaS/aTo-PoÉTico EM carToGrafia: ENTrE 
EScaVaÇÕES, MarGENS E cUraS.
4. MaYara doS SaNToS raMoS dE Sá/arQUEoloGia EM QUadriNHoS
5. raMoN KENNEdY raMoS da SilVa/ESPETácUlo S.o.S MaraJÓ
cadaSTro rESErVa/ProPoSTa
1. PaloMa SilVa da coSTa/a NaTUrEZa daS lEMBraNÇaS
 ModalidadE: PráTicaS EdUcaTiVaS EM arTE – 10 PrEMiaÇÕES
rEGiÃo dE iNTEGraÇÃo do GUaJará
PrEMiado/ProPoSTa 
1. carloS HENriQUE Garcia dE SoUZa/o BrilHo dE o-orUN
2. EliEZEr SoUZa carValHo/SEriGrafia ProfiSSioNal a BaiXo cUS-
To coM ESTaMPaS iNSPiradaS Na cUlTUra rEGioNal
3. lEoNardo BoTElHo doS SaNToS/oficiNa draG: “UM corPo PolÍ-
Tico dE iNTErVENÇÃo”
4. Maria NEirE da SilVa rocHa/criaS QUE TocaM

5. MilENa EVElYN fraNÇa Maia/oficiNa dE METodoloGiaS dE Pro-
dUÇÃo Para VidEodaNÇa
 dEMaiS rEGiÕES dE iNTEGraÇÃo
PrEMiado/ProPoSTa 
1. claUdio fErrEira dE SoUSa/rEciclar Para cariMBolar
2. clEoMY liMa MoTa/GUrÍS do cariMBÓ
3. MarcElE SaNToS dE SoUSa/ciNEiMBÓ
4. MarcoS SaMUEl coSTa da coNcEiÇÃo/EScriTaS dE SÍ - idENTida-
dE, MEMÓriaS, diáloGoS, NarraTiVaS riBEiriNHaS No MaraJÓ
5. TairES MaGNo PacHEco/NaS aSaS do TEaTro dE PáSSaro JUNiNo
 cadaSTro rESErVa/ProPoSTa
1. roSiNaldo PiNHEiro da foNSEca/WEBSÉriE aNiMada “a aVENTU-
ra dE coNSTrUir 2030 Na aMaZÔNia”
iV - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HUMBErTo BoZi SPiNdola
Presidente da fundação cultural do Pará/fcP, em exercício

Protocolo: 834759

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1632 - cGP/FcP de 27 de JULHo 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 2022/937016 – docia/ adM/ cGP/ fcP de 25/07/2022.
rESolVE: conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos 
colaboradores eventuais abaixo mencionados (os Kayapó que habitam o 
território paraense visitarão Belém no período de 08 a 12 de agosto para 
participarem do Projeto: “intercâmbio com a Etnia Mebêngôkre Kayapó”, 
promovido pela fundação cultural do Pará – fcP em comemoração ao dia 
09 de agosto - dia internacional dos Povos indígenas), o qual objetiva 
promover e compartilhar saberes da cultura Mebêngôkre Kayapó entre os 
não-indígenas, onde efetuarão apresentações de danças tradicionais, exi-
bições de pinturas corporais, adornos e plumárias, além de interlocuções 
com o público. Estes representantes indígenas, na oportunidade virão de 
ourilândia do Norte/Pa para o Município de Belém/ Pa.

NoMe GÊNero data de Nasci-
MeNto Nº rG Nº cPF diÁria

PaNHKi KaiaPÓ - caciQUE HoMEM 15/11/1980 5768939 877.648.732-68

4 ½

NGrWaKo KaYaPÓ HoMEM 22/03/1974 5812231 877.642.102-34

PaTYKrE KaYaPÓ HoMEM 09/09/1965 4568760 837.430.902-44

PariTErE KaYaPÓ HoMEM 18/01/1972 6248881 877.641.482-53

KaNGaNGra KaiaPÓ HoMEM 06/06/1983 6955980 028.099.322-63

KUBENHUrE KaYaPÓ HoMEM 03/06/1987 7454080 703.077.582-14

BEKWYNH PoNH KaYaPÓ MUlHEr 11/08/1993 7454069 028.844.832-41

irE Kro KaiaPÓ MUlHEr 10/05/1982 6249169 877.643.772-87

PaNHTo KaYaPÓ MUlHEr 20/07/1983 6248865 877.640.162-68

NHaKraiTi KaYaPÓ MUlHEr 26/05/1984 6383147 877.642.292-53

NGrEi E KaYaPÓ MUlHEr 13/04/1980 6249145 881.987.582-91

KUKoNHNo KaYaPÓ MUlHEr 15/06/1970 4651859 911.140.982-72

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HUMBErTo BoZi SPÍNdola
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP, em exercício

Protocolo: 834661
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secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

.

.

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo Nº 002/2022
coNtrato Nº 016/2021

Processo Nº 2021/19599
objeto: o presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vi-
gência do contrato original n.º 016/2021 pelo período de 12 (doze) meses, 
sendo de 03 de agosto de 2022 à 03 de agosto de 2023.
Justificativa: Art. 57, inciso II, da Lei Federal n. º 8.666/93.
data de assinatura: 12/07/2022
data de vigência: 03/08/2022 à 03/08/2023
Valor: r$ 46.862,46 (quarenta e seis mil, oitocentos e sessenta e dois reais 
e quarenta e seis centavos).
Unidade orçamentária:
funcional: 65.201.24.122.1297.8338
Elemento: 33.90.39
fonte: 0101
Pi: 4120008338c
contratado: MaPfrE Vida S/a
cNPJ: 54.484.753/0001-49
Endereço: av. das Nações Unidas, n° 14261, andar 17 ao 21, ala a, Bairro: 
Vila Gertrudes -
cEP.04.794-000, São Paulo/SP
ordenador: HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 834416
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Portaria de Prorr. Nº 743/2022-GaB/Pad. 
BeLÉM, 29 de JULHo 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 instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo 
diSciPliNar através da PorTaria Nº 463/2022-GaB/Pad de 20 de abril 
de 2022, publicada no doE n° 34.946 de 26 de abril de 2022;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 725/2022-cPad, de 18 de 
julho de 2022, da lavra da comissão Processante em que solicita prorroga-
ção de prazo para a conclusão dos trabalhos processantes;
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 – 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 Porta-
ria 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 744/2022-GaB/Pad. 
BeLÉM, 29 de JULHo 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 719/2022-NdE/SEdUc, de 
18/07/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 

instaurado nos termos da PorTaria Nº 46/2020-GaB/Pad de 07/07/2020, 
publicada no doE n° 34.275 de 08/07/2022, prorrogado pela PorTaria 
Nº 08/2021-GaB/Pad de 12/01/2022, publicada no doE nº 34.548 de 
13/01/2021, 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 úteis, 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 745/2022-GaB/Pad. 
BeLÉM, 29 de JULHo 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 713/2022-NdE/SEdUc, de 
18/07/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da PorTaria Nº 52/2019-GaB/Pad de 16/05/2019, 
publicada no doE n° 33.875 de 17/05/2019, prorrogado pela PorTaria 
Nº 132/2019-GaB/Pad de 16/07/2019, publicada no doE nº 33.923 de 
17/07/2021, 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 úteis, 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 746/2022-GaB/Pad. 
BeLÉM, 29 de JULHo 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 720/2022-NdE/SEdUc, 
de 18/07/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo 
disciplinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 127/2020-GaB/Pad 
de 18/09/2020, publicada no doE n° 34.350 de 21/09/2020, prorrogado 
pela PorTaria Nº 12/2021-GaB/Pad de 12/01/2021, publicada no doE 
nº 34.548 de 13/01/2021, 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 úteis, 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 747/2022-GaB/Pad. 
BeLÉM, 29 de JULHo 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 709/2022-NdE/SEdUc, 
de 18/07/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo 
disciplinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 132/2018-GaB/Pad 
de 14/05/2018, publicada no doE n° 33.619 de 17/05/2018, prorrogado 
pela PorTaria Nº 201/2018-GaB/Pad de 06/08/2018, publicada no doE 
nº 33.677 de 10/08/2018, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
coNSidEraNdo ainda, que embora a dedicação da comissão designada, o 
processo não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização 
de procedimentos indispensáveis à busca da verdade real dos fatos, para 
formar sua convicção.
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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 úteis, 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 748/2022-GaB/Pad. 
BeLÉM, 29 de JULHo 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 721/2022-NdE/SEdUc, 
de 18/07/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo 
disciplinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 156/2020-GaB/Pad 
de 18/11/2020, publicada no doE n° 34.412 de 19/11/2020, prorrogado 
pela PorTaria Nº 14/2021-GaB/Pad de 12/01/2021, publicada no doE 
nº 34.548 de 13/01/2021, 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 úteis, 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 749/2022-GaB/Pad. 
BeLÉM, 29 de JULHo 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 714/2022-NdE/SEdUc, 
de 18/07/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo 
disciplinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 191/2019-GaB/Pad 
de 04/09/2019, publicada no doE n° 33.972 de 05/09/2019, prorrogado 
pela PorTaria Nº 304/2019-GaB/Pad de 04/12/2019, publicada no doE 
nº 34.051 de 05/12/2019, 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 5.81 _0, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias úteis, 
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 750/2022-GaB/Pad. 
BeLÉM, 29 de JULHo 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 715/2022-NdE/SEdUc, 
de 18/07/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo 
disciplinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 208/2019-GaB/Pad 
de 18/09/2019, publicada no doE n° 33.986 de 19/09/2019, prorrogado 
pela PorTaria Nº 286/2019-GaB/Pad de 21/11/2019, publicada no doE 
nº 34.041 de 22/11/2019, 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 úteis, 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 751/2022-GaB/Pad. 
BeLÉM, 29 de JULHo 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 716/2022-NdE/SEdUc, 
de 18/07/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo 
disciplinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 214/2019-GaB/Pad 
de 20/09/2019, publicada no doE n° 33.989 de 23/09/2019, prorrogado 
pela PorTaria Nº 297/2019-GaB/Pad de 28/11/2019, publicada no doE 
nº 34.046 de 29/11/2019, 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 úteis, 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 752/2022-GaB/Pad. 
BeLÉM, 29 de JULHo 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 717/2022-NdE/SEdUc, de 
18/07/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da PorTaria Nº 215/2019-GaB/Pad de 20/09/2019, 
publicada no doE n° 33.989 de 23/09/2019, prorrogado pela PorTaria Nº 
298/2019-GaB/Pad de 28/11/2019, publicada no doE nº 34.046 de 29/11/2019, 
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 úteis, 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 753/2022-GaB/Pad. 
BeLÉM, 29 de JULHo 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 718/2022-NdE/SEdUc, 
de 18/07/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo 
disciplinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 263/2019-GaB/Pad 
de 12/11/2019, publicada no doE n° 34.034 de 13/11/2019, prorrogado 
pela PorTaria Nº 17/2020-GaB/Pad de 23/01/2020, publicada no doE 
nº 34.097 de 24/01/2019, 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 úteis, 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 754/2022-GaB/Pad. 
BeLÉM, 29 de JULHo 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 722/2022-NdE/SEdUc, 
de 18/07/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo 
disciplinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 274/2021-GaB/Pad 
de 04/03/2021, publicada no doE n° 34.509 de 05/03/2021, prorrogado 
pela PorTaria Nº 664/2021-GaB/Pad de 25/05/2021, publicada no doE 
nº 34.595 de 26/05/2021, requerendo o prosseguimento dos trabalhos 
processuais referenciados;
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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 úteis, 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 755/2022-GaB/Pad. 
BeLÉM, 29 de JULHo 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 710/2022-NdE/SEdUc, de 
18/07/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da PorTaria Nº 298/2018-GaB/Pad de 06/11/2018, 
publicada no doE n° 33.740 de 14/11/2018, prorrogado pela PorTaria Nº 
74/2019-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 úteis, 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 756/2022-GaB/Pad. 
BeLÉM, 29 de JULHo 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 710/2022-NdE/SEdUc, de 
18/07/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da PorTaria Nº 348/2018-GaB/Pad de 21/11/2018, 
publicada no doE n° 33.746 de 26/11/2018, prorrogado pela PorTaria Nº 
08/2019-GaB/Pad de 14/03/2019, publicada no doE nº 33.829 de 20/03/2019, 
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 úteis, 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 757/2022-GaB/Pad. 
BeLÉM, 29 de JULHo 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 712/2022-NdE/SEdUc, de 
18/07/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da PorTaria Nº 372/2018-GaB/Pad de 26/11/2018, 
publicada no doE n° 33.748 de 28/11/2018, prorrogado pela PorTaria Nº 
69/2019-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 pro-
cesso não foi concluído no prazo legal, dada a necessidade de realização de procedi-
mentos 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 úteis, 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 758/2022-GaB/Pad. 
BeLÉM, 29 de JULHo 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 723/2022-NdE/SEdUc, 
de 18/07/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo 
disciplinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 575/2021-GaB/Pad 
de 17/05/2021, publicada no doE n° 34.587 de 18/05/2021, prorrogado 
pela PorTaria Nº 1093/2021-GaB/Pad de 21/07/2021, publicada no doE 
nº 34.646 de 22/07/2021, 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 úteis, 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 759/2022-GaB/Pad. 
BeLÉM, 29 de JULHo 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 717/2022-NdE/SEdUc, 
de 18/07/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo 
disciplinar, instaurado nos termos da PorTaria Nº 1534/2021-GaB/Pad 
de 09/11/2021, publicada no doE n° 34.761 de 10/11/2021, prorrogado 
pela PorTaria Nº 092/2022-GaB/Pad de 04/02/2022, publicada no doE 
nº 34.858 de 08/02/2022, 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 úteis, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Protocolo: 834710
Portaria Nº 16/2022– cesad/sedUc

a SEcrETária adJUNTa dE GESTÃo dE PESSoaS, usando da competên-
cia 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 avalia-
ção de desempenho – cESad, instituída pela SEdUc;
rESolVE:
HoMoloGar o resultado da avaliação Especial de desempenho, que consi-
derou 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

MatrÍ-
cULa

UNidade
adMiNis-
tratiVa

carGo coN-
ceito

adErSoN dE JESUS BriTo caSTro 09/05/2006 5802407-2 USE 10 ProfESSor claSSE i EXcE-
lENTE

alEXaNdrE BoTElHo dE MElo 24/06/2013 5906033-1 USE 10 ProfESSor claSSE ii EXcE-
lENTE

aNa claUdia MiraNda dE MElo 02/08/2012 80846421-2 USE 10 ESPEcialiSTa EM EdUca-
cao claSSE i

EXcE-
lENTE

aNToNia alESSaNdra lUZ SaNToS 25/11/2010 57234194-1 1ª UrE SErVENTE BoM

BrUNo dEVid BorGES fErrEira 12/07/2006 54193715-2 USE 6 ProfESSor claSSE i EXcE-
lENTE

clEia Maria MaToS QUadroS 18/10/2004 3221920-2 1ª UrE ProfESSor claSSE i EXcE-
lENTE

clEUSoN dE MiraNda cardoSo 03/01/2009 57210992-1 7ª UrE ViGia EXcE-
lENTE

dEBoraH da SilVa HENriQUES 
NaSciMENTo 29/04/2011 5888870-1 USE 8 ProfESSor claSSE i EXcE-

lENTE
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diEGo JorGE ViEira dE oliVEira 28/03/2019 5947656-1 8ª UrE ProfESSor claSSE i EXcE-
lENTE

diValdo carloS SoarES do 
NaSciMENTo 29/12/2008 57210393-1 1ª UrE SErVENTE BoM

faBio aZEVEdo liMa 12/03/2019 5948201-1 8ª UrE ProfESSor claSSE i BoM
HUGlEi QUEiroZ da SilVa 22/04/2008 54187534-2 21ª UrE ProfESSor claSSE i BoM

idilEUZa rodriGUES da SilVa 14/08/2012 603724-2 USE 10 ESPEcialiSTa EM EdUca-
cao claSSE i

EXcE-
lENTE

ioNE Maria MarTiNS da SilVa 11/02/2009 57214534-1 1ª UrE SErVENTE BoM
iVaNETE MarTiNS dE liMa 18/10/2004 54188258-1 1ª UrE ProfESSor claSSE ii BoM

Jairo roBErTo liSBoa coNdE 02/08/2003 54181361-1 1ª UrE ProfESSor claSSE ii EXcE-
lENTE

JEaN SoUSa da SilVa 18/03/2019 5906234-2 10ª UrE ProfESSor claSSE i EXcE-
lENTE

JEffErSoN HadriEl daS NEVES 
GUEdES 18/11/2009 57222661-1 USE 13 ProfESSor claSSE i BoM

JorGE caSTaNHEira da SilVa 
JUNior 29/05/2019 5896735-2 8ª UrE ProfESSor claSSE i EXcE-

lENTE
JoSEBETH liMa BarBoSa doS 

PaSSoS 25/04/2019 54191908-2 7ª UrE ProfESSor claSSE i EXcE-
lENTE

lEila SUElY carValHo alVES 30/05/2005 5784018-2 USE 4 ProfESSor claSSE ii EXcE-
lENTE

lUiS EdilSoN fErrEira SoarES 19/12/2008 57210742-1 1ª UrE ViGia BoM
MarcoS aNToNio coSTa dE 

SoUZa 05/09/2008 57203673-1 USE 14 ProfESSor claSSE ii EXcE-
lENTE

MaUrila fErrEira SarMENTo 09/01/2007 80845690-1 USE 15 ProfESSor claSSE i EXcE-
lENTE

NiValdo alVES roSa 23/04/2003 5819369-2 USE 15 ProfESSor claSSE ii EXcE-
lENTE

PaVEl fErNaNdES 26/03/2019 5948197-1 8ª UrE ProfESSor claSSE i EXcE-
lENTE

raiMUNdo MoUra BarBoSa 01/08/2011 534226-2 18ª UrE ProfESSor claSSE i BoM
raQUEl do ESPiriTo SaNTo 

aGUiar do NaSciMENTo 28/08/2008 57203300-1 1ª UrE ProfESSor claSSE i BoM

SaMiria dE caSSia caSTro dE 
JESUS 18/03/2019 57220536-3 21ª UrE ProfESSor claSSE i EXcE-

lENTE

SElda SaNToS dE oliVEira 10/06/2009 57188588-2 3ª UrE ProfESSor claSSE ii EXcE-
lENTE

SolaNGE GaSPar da SilVa SoUSa 05/02/2007 55587340-1 1ª UrE ProfESSor claSSE i BoM
SUElEM daYaNE MoNTEiro 

SaraiVa 21/03/2019 57212106-2 8ª UrE ProfESSor claSSE i EXcE-
lENTE

ValdoNEiS fraNciSco da SilVa 07/05/2019 5744997-1 10ª UrE ProfESSor claSSE i EXcE-
lENTE

ValMira dE NaZarE lUZ MacENa 29/12/2008 57211692-1 1ª UrE SErVENTE BoM

ViViaNE JaciMara SoUZa da SilVa 28/01/2016 5924409-1 USE 11 ProfESSor claSSE i EXcE-
lENTE

WaGNEr coSTa MEdEiroS 20/03/2019 5930346-2 9ª UrE ProfESSor claSSE i EXcE-
lENTE

WElToN lUiZ araUJo MoNTEiro 22/04/2008 57197229-1 USE 10 ProfESSor claSSE i EXcE-
lENTE

WilliaN GoUVEa 14/05/2019 6403794-1 10ª UrE ProfESSor claSSE i EXcE-
lENTE

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
SEcrETaria adJUNTa dE GESTÃo dE PESSoaS, 01 dE aGoSTo dE 2022.
cleide Maria amorim de oliveira Martins
Secretária adjunta de Gestão de Pessoas

Protocolo: 834775
Portaria Nº 15/2022– cesad

a SEcrETária adJUNTa dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribui-
ções que lhe foram conferidas pela lei nº 8.096 de 01/01/2015 e conside-
rando o que dispõe os decretos Estaduais nº 249/2011 e nº 1.338/2015, 
em observância aos art. 32 a 34 da lei 5.810/94 - rJU/Estadual e ao art. 
41 §4º da constituição federal;
rESolVE:
HoMoloGar a dispensa de Estágio Probatório do servidor Karl MarX 
da SilVa SaNToS, matrícula nº 57188779-3, ocupante do cargo efeti-
vo de ProfESSor claSSE i, de acordo com a análise do processo nº 
2022/947563.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE, 1 dE aGoSTo dE 2022.
cleide Maria amorim de oliveira Martins
SEcrETária adJUNTa dE GESTÃo dE PESSoaS

Protocolo: 834574

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo: 1
coNtrato: 059/2021

objeto do contrato: Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e 
corretiva em Elevadores, incluindo fornecimento de peças e materiais a 
serem utilizados em sua execução, instalados no prédio Sede da Secretária 
de Estado de Educação.

objeto do aditivo: Prorrogar a vigência do contrato original por mais 12 
(doze) meses.
Pregão Elet. Nº001/2021 – Nlic/SEdUc
o valor Global estimado para contratação é de r$ 27.787,80 (vinte e sete 
mil, setecentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos )
dotação orçamentária:
fonte: 0102. Produto: 2795. ação: 231016 funcional Programática: 
16101.12.122.1297 Projeto/atividade: 8338 Natureza da despesa: 339039
Partes:
contratante: 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.
contratado: Elevadores ok comercio de Peças, componentes e Serviços de 
Elevadores ltda, cNPJ: 04615616/;0001-28 com sede TV doutor Eneaas 
Pinheiro, nº355, andar 1, cEP: 66.083-156
data de assinatura: 22/07/2022
Vigência: 23/07/2022 a 22/07/2023
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/Secretária de Estado de Edu-
cação

Protocolo: 834788
terMo aditiVo ao coNtrato

seGUNdo terMo aditiVo ao coNtrato Nº 119/2021
contratante: Secretaria de Educação do Estado do Pará
contratado: ENGEVEl coNSTrUÇÕES E SErViÇoS EirEli - cNPJ nº 
02.100.753/0001-02
objeto do contrato: reforma e ampliação da EEEf rUi BaraTa
objeto do Termo aditivo: a presente adequação ocasionará o acréscimo no 
valor do contrato em r$ 374.119,30 (trezentos e setenta e quatro mil, cen-
to e dezenove reais e trinta centavos). com isso, o valor total do contrato 
passará para r$ 1.143.474,78 (um milhão, cento e quarenta e três mil, 
quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos).
data assinatura: 01/08/2022
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: 834762
terMo aditiVo: 5

coNtrato: 014/2016
objeto do contrato: locação de imóvel urbano situado na Tv. castelo Bran-
co, nº1634, Bairro Guamá, Belém/Pa, para funcionamento da EEEf. Nossa 
Senhora das Graças.
objeto do aditivo: alterar a cláusula Sétima – do prazo de Vigência, pror-
rogando sua vigência por mais 12 (doze) meses.
dispensa de licitação: 020/2016 - Nlic/SEdUc
dotação orçamentária:
fonte: 0104. Produto: 2227. ação: 231789 funcional Programática: 
16101.12.361.1509 Projeto/atividade: 8904 Natureza da despesa: 339036.
Partes:
locatária: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
locador: Jonil Wanderley Hollanda, cPf n° 001.202.602/63, residente na 
Tv. castelo Branco, nº1586, bairro São Braz, cEP: 66.063.080.
data de assinatura: 01/08/2022
Vigência: 05/08/2022 a 04/08/2023
ordenador: claudia Tatiana Sadala dos Santos de aragão /diretora admi-
nistrativa e financeira.

Protocolo: 834674

diÁria
Portaria de diarias No. 54311/2022

oBJETiVo: ParTiciPaÇÃo Na iNaUGUraÇÃo da EScola E. E. f “aNTo-
Nio do NaSciMENTo”, No MUNicÍPio dE QUaTiPUrU.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / QUaTiPUrU / 21/07/2022 - 21/07/2022 Nº diárias: 0
QUaTiPUrU / BElEM / 21/07/2022 - 21/07/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: EliETH dE fáTiMa da SilVa BraGa
MaTrÍcUla: 6030610
cPf: 28111435215
carGo/fUNÇÃo:
SEcrETária dE ESTado dE EdUcaÇÃo
ordENador: rodriGo NUNES Polaro cPf: 71073000249

Protocolo: 834707
Portaria de diarias No. 54338/2022

oBJETiVo: fiscalização da obra referente a instalação de Subestação de energia 
substituição de quadros de distribuição da ata de Transformadores na EEEM José 
Sales e EEEM 28 de Janeiro (Santo antonio do Tauá) , EEEM inácio Moura e EEEM 
celso rodrigues (castanhal) e EEEM Presidente Kennedy (Maracanã).
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / SaNTo aNToNio do TaUa / 27/07/2022 - 27/07/2022 Nº diárias: 0
SaNTo aNToNio do TaUa / caSTaNHal / 27/07/2022 - 28/07/2022 Nº 
diárias: 1
caSTaNHal / MaracaNa / 28/07/2022 - 29/07/2022 Nº diárias: 1
MaracaNa / BElEM / 29/07/2022 - 29/07/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: fErNaNdo rodriGUES alBUQUErQUE
MaTrÍcUla: 57232106
cPf: 35232404253
carGo/fUNÇÃo:
TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 834581
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Portaria de diarias No. 53980/2022
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar capacitação do corpo técnico 
das UREs, para acompanhamento, orientação, fiscalização e auxilio técnico 
e financeiro aos Conselhos Escolares, e direção das escolas, fortalecendo
-os tecnicamente, bem como, adotar mecanismos de análise prévia das 
prestações de contas e encaminhamento da documentação à Seduc sede, 
dos recursos oriundos do fNdE, bem como, recursos estaduais do fundo 
rotativo e Suprimento de fundos.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / alTaMira / 15/08/2022 - 19/08/2022 Nº diárias: 4
alTaMira / BElEM / 19/08/2022 - 19/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: roSaNa SoUSa da SilVa
MaTrÍcUla: 6400035
cPf: 26832054220
carGo/fUNÇÃo:
aSSiST. adMiNiST.ii a / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 834565

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de coNVocaÇÃo
a comissão de Processo administrat ivo discipl inar, const ituí-
da nos termos da Portaria nº 89/2018 – GaB/Pad de 17/04/2018, pu-
b l i cada no doE ed ição nº  33.600 de 18/04/2018,  Prorroga-
do pela Portar ia nº. 222/2018– GaB/Pad de 28/08/2018, pu-
bl icada no doE edição nº 33.691 de 31/08/2018, redesigna-
do pela Portar ia nº. 775/2018– GaB/Pad de 10/09/2018, pu-
bl icada no doE edição nº 33.699 de 13/09/2018 , redesigna-
do pela Portaria nº. 1.071/2018– GaB/Pad de 22/11/2018, pu-
bl icada no doE edição nº 33.745 de 23/11/2018, redesigna-
do pela Portaria nº. 1.266/2018– GaB/Pad de 26/12/2018, pu-
bl icada no doE edição nº 33.769 de 28/12/2018, redesigna-
do pela portar ia nº 1.223/2018 GaB/Pad de 27/12/2018, pu-
bl icada no doE edição nº 33.769 de 28/12/2018, redesigna-
do pela Portaria nº. 1.311/2018– GaB/Pad de 28/12/2018, pu-
bl icada no doE edição nº 33.772 de 03/01/2019 , redesigna-
do pela Portar ia nº. 134/2019– GaB/Pad de 01/04/2019, pu-
bl icada no doE edição nº 33.840 de 02/04/2019, redesigna-
do pela Portar ia nº. 905/2019– GaB/Pad de 23/08/2019, pu-
bl icada no doE edição nº 33.961 de 26/08/2019, redesigna-
do pela Portaria nº. 1.233/2019– GaB/Pad de 25/10/2019, pu-
bl icada no doE edição nº 34.022 de 25/10/2019, redesigna-
do pela Portar ia nº. 251/2020– GaB/Pad de 04/02/2020, pu-
bl icada no doE edição nº 34.108 de 05/02/2020, redesigna-
do pela Portar ia nº. 441/2020– GaB/Pad de 17/02/2020, pu-
bl icada no doE edição nº 34.121 de 18/02/2020, redesigna-
do pela Portar ia nº. 617/2020– GaB/Pad de 09/07/2020, pu-
bl icada no doE edição nº 34.277 de 10/07/2020, redesigna-
do pela Portaria nº. 728/2022– GaB/Pad de 20/07/2022, publi-
cada no doE edição nº 35.054 de 22/07/2022, coNVoca na for-
ma do art. 219 da lei nº 5.810/1994-rJU, o servidor Weslley Silva ferrei-
ra, matrícula nº 57223507-2, que achando-se em local incerto e não sa-
bido, deve apresentar-se no prazo de 15 (quinze) dias úteis, perante a c-
omissão Processante. a comissão está sediada no Núcleo de discipli-
na e Ética/SEdUc, térreo da Secretaria de Estado de Educação, com en-
dereço na rodovia augusto Montenegro, Km 10, s/n, distrito de icoara-
ci, Belém/Pa – cEP: 66.820-000, fone: (91)3201-5159.
con s i d e r e  o  s e r v i d o r  NoT i f icado  em  ra z ão  d a s  impu t a -
ç õe s  c on t i d a s  no  P r o c e s so  s up ra c i t a do ,  p e l o  c ome t imen -
t o  d e  t r a n s g r e s s õ e s ,  e m  t e s e ,  d e  f a l t a  f u n c i o n a l  c o n s -
t a n t e  d e  a b a n d o n o  d e  c a r g o ,  d e  a c o r d o  c o m  o  p r e v i s -
to nos arts.178, iV c/c 190, ii, § 2º da lei nº 5.810/94, sendo garanti-
do o direito da ampla defesa e do contraditório.
amélia das Graças cantão Simões
 Presidente

Protocolo: 834524

.

.

oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa esPeciaL
Portaria Nº. 6838/2022 de 28/07/2022

Nome:Maria criSTiNa SErra loPES BraNdao
Matrícula:5497264/2cargo:Professor
lotação:EE Prof luci correa de araujo/ananindeua
Período:01/08/22 a 29/09/22 – 30/09/22 a 28/11/22
Triênios:09/02/04 a 08/022/07 – 09/02/07 a 08/02/10

Portaria Nº. 6839/2022 de 28/07/2022
Nome:Zaira Maria dE SoUSa oliVEira
Matrícula:3186803/3cargo:Professor
lotação:EEEf Benedito celso Padua costa/ananindeua
Período:01/08/22 a 29/09/22
Triênios:05/05/15 a 04/05/18

Portaria Nº. 6833/2022 de 28/07/2022
Nome:VaNESSa coSTa BarBoSa
Matrícula:57209723/1cargo:Espec. Em Educação
Lotação:EE Julia Seffer/Ananindeua
Período:02/07/22 a 30/08/22 – 31/08/22 a 29/10/22
Triênios:11/12/08 a 10/12/11 – 11/12/11 a 10/12/14

Portaria Nº.6840/2022 de 28/07/2022
Nome:PaUlo oildo doS SaNToS BaTiSTa
Matrícula:5749654/1cargo:Professor
lotação:EEEM centro Maranata/itaituba
Período:01/08/22 a 29/09/22 – 30/09/22 a 28/11/22
Triênios:05/09/11 a 04/09/14 – 05/09/14 a 04/09/17

Portaria Nº.6826/2022 de 28/07/2022
Nome:clEidE dE MoraES SaNToS
Matrícula:5804868/2cargo:Professor
lotação:EE dr Gaspar Vianna/Maraba
Período:01/08/22 a 29/09/22
Triênios:09/09/09 a 08/09/12

Portaria Nº.6823/2022 de 28/07/2022
Nome:aNGEla Maria oliVEira aSSUNÇÃo
Matrícula:57234485/1cargo:Espec. Em Educação
lotação:EEEM lenilson luiz Miranda/S Geraldo do araguaia
Período:01/08/22 a 29/09/22
Triênios:22/11/10 a 21/11/13

Portaria Nº.6837/2022 de 28/07/2022
Nome:rEGiNa cElia fErrEira caMPoS
Matrícula:5754607/2cargo:Professor
lotação:EE 1 E 2G rui Barbosa/Tucurui
Período:01/08/22 a 29/09/22 – 30/09/22 a 28/11/22
Triênios:22/04/14 a 21/04/17 – 22/04/17 a 21/04/20

Portaria Nº.6831/2022 de 28/07/2022
Nome:JoaNa PErEira coSTa
Matrícula:6332315/1cargo:Servente
lotação:EEEf carlos drummond de andrade/Belém
Período:01/08/22 a 29/09/22
Triênios:01/11/90 a 31/10/93

aProVaÇÃo escaLa de Ferias
Portaria Nº.:6828/2022 de 28/07/2022

Nome: JoSE aNToNio MorEira JUNior
Matrícula:57222673/1 Período:22/08/22 à 05/09/22Exercício:2021
Unidade:EE Visconde de Souza franco/Belém

Portaria Nº.:6871/2022 de 01/08/2022
Nome: criSTiaNo cUNHa BriTo
Matrícula:5890962/1 Período:01/09/22 à 30/09/22Exercício:2022
Unidade:EEEf feliz luzitania/icoaraci

Portaria Nº.:6872/2022 de 01/08/2022
Nome: Maria ciPriaNa oliVEira PiNHo
Matrícula:6033423/1 Período:29/08/22 à 27/09/22Exercício:2022
Unidade:EE Mario carneiro de Miranda/Belém

Portaria Nº.:6867/2022 de 01/08/2022
Nome: roSaNa do Socorro lUZ dE liMa
Matrícula:57196066/3 Período:01/08/22 à 30/08/22Exercício:2022
Unidade:EE dom Pedro i/Belém

Portaria Nº.:6868/2022 de 01/08/2022
Nome: Sidia SoraYa da SilVa MoNTEiro
Matrícula:5909998/2 Período:01/09/22 à 30/09/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM Prof Jorge lopes raposo/icoaraci

Portaria Nº.:6869/2022 de 01/08/2022
Nome: dENiSE da SilVa caValcaNTE
Matrícula:57217600/1 Período:01/09/22 à 30/09/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM Prof Jorge lopes raposo/icoaraci

Portaria Nº.:6870/2022 de 01/08/2022
Nome: Maria dolorES dE alMEida SaNTaNa BarrETo
Matrícula:5901417/1 Período:01/08/22 à 14/09/22Exercício:2022
Unidade:EE Profª regina coeli Souza Silva/ananindeua

Portaria Nº.:443/2022 de 28/07/2022
Nome:Maria dE loUrdES fÉliX dE frEiTaS
Matrícula:5943452/1 Período:01/09 à 30/09/22Exercício:2022
Unidade:EE. Júlia Gonçalves Passarinho/Santarém

Portaria Nº.:444/2022 de 28/07/2022
Nome:EdirMarlEN rÊGo rocHa
Matrícula:5950214/1 Período:01/09 à 15/10/22Exercício:2022
Unidade:EE. Júlia Gonçalves Passarinho/Santarém

Portaria Nº.:445/2022 de 29/07/2022
Nome:iriNElMa coSTa da SilVa
Matrícula:57214872/1 Período:01/09 à 30/09/22Exercício:2022
Unidade:EE. São raimundo Nonato/Santarém

Portaria Nº.:446/2022 de 29/07/2022
Nome:alTEMar MEdEiroS SaMPaio
Matrícula:764787/1 Período:30/09 à 29/10/22Exercício:2022
Unidade:EE. São raimundo Nonato/Santarém

Portaria Nº.:447/2022 de 29/07/2022
Nome:oZilENE PaNToJa Baia da SilVa
Matrícula:57215219/1 Período:01/09 à 30/09/22Exercício:2022
Unidade:EE. São raimundo Nonato/Santarém

Portaria Nº.:138/2022 de 28/07/2022
Nome:JoSÉ EliaS fErNaNdES MacHado
Matrícula:5768985/2 Período:15/09 à 29/10/22Exercício:2020
Unidade:EE. dep. raimundo ribeiro de Souza/Tucuruí

Portaria Nº.:372/2022 de 21/07/2022
Nome:JoSÉ dE SoUZa filHo
Matrícula:539449/1 Período:11/09 à 10/10/22Exercício:2022
Unidade:EE. Jonathas Pontes athias/Peixe- Boi

Portaria Nº.:382/2022 de 27/07/2022
Nome:Maria EUfraZia PErEira PiNHEiro
Matrícula:57214105/1 Período:22/09 à 21/10/22Exercício:2022
Unidade:EE. charles assad/Bonito

Protocolo: 834617
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Portaria
.

NoMeaÇÃo Para carGo eFetiVo - coNcUrso PÚBLico 
editaL 080/2019-UePa

Protocolo: 2022/572848
Portaria N° 3108/22, de 28 de JULHo de 2022

NoMEar em função de aprovação em concurso Público, JoSE SaloMao 
aMoUrY NETo, para exercer o cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo, lota-
do(a) no caMPUS dE SalVaTErra
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa
Protocolo: 2022/924240

Portaria N° 3157/22, de 28 de JULHo de 2022
NoMEar em função de aprovação em concurso Público, EMErSoN rodri-
GUES NUNES, para exercer o cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo, lota-
do(a) no caMPUS ii - ccBS
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 834369
ProGressÃo FUNcioNaL tÉcNico adMiNistratiVo

Protocolo: 2022/774075
Portaria N° 3145/22, de 28 de JULHo de 2022.

coNcEdEr ao(a) servidor(a) lUciaNo TaVarES da coSTa, id. funcional 
nº 5899480/ 1, cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo c - iii, lotado na co-
ordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii, Progressão funcional por 
antiguidade, período aquisitivo 2020/2022, para referência iV da classe c, 
do cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo, integrante do quadro permanente 
de servidores Técnicos, administrativos e operacionais da UEPa, com vi-
gência retroativa a contar de 21.06.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 834377
PerMUta de GratiFicaÇÃo de teMPo iNteGraL

Protocolo: 2021/1116728
Portaria N° 3142/22, de 28 de JULHo de 2022

art. 1º - coNcEdEr a servidora SUZiaNE dE JESUS oliVEira SoarES, 
id. funcional nº 5956984/ 1, cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo, lota-
do(a) no(a) GABINETE DA REITORIA, gratificação de tempo integral, em 
percentual fixado de 60% (sessenta por cento), incidente sobre o venci-
mento do cargo, a contar de 01.06.2022.
Art. 2º - CESSAR, a contar de 01.06.2022, a gratificação de tempo integral 
da servidora Maria da Gloria aBraHao, id. funcional nº 3159051/ 1, 
cargo de aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo, lotado(a) no(a) coordENado-
ria adMiNiSTraTiVa do caMPUS ii, em virtude de permuta da referida 
gratificação.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 834371
aFastaMeNto Para ParticiPar de cUrso de ForMaÇÃo 

decorreNte de aProVaÇÃo eM coNcUrso
Protocolo: 2022/900890

Portaria N° 3141/22, de 28 de JULHo de 2022
coNcEdEr, afastamento para participar de curso em formação decorren-
te de aprovação no concurso o servidor EdUardo MaTEUS doS SaNToS 
ViEira, id. funcional nº 55208231/ 1, cargo de aGENTE adMiNiSTra-
TiVo a, lotado no caMPUS dE SalVaTErra, para participar de curso de 
formação da Polícia Penal do Estado do Pará, que será realizado no período 
de 10/08/2022 a 19/10/2022
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 834374

LiceNÇa PrÊMio
.

LiceNÇa PrÊMio
Protocolo: 2022/706358

Portaria N° 3144/22, de 28 de JULHo de 2022
coNcEdEr ao(a) servidor(a) JoSE riBaMar da SilVa, id. funcional nº 
3184501/ 1, na função de aUXiliar dE SErVico c, lotado(a) no(a) co-
ordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS iii, 30 (trinta) dias de li-
cença Prêmio, referente ao triênio de 01.12.2017 a 06.07.2022, no período 
de 01.08.2022 a 30.08.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 2022/754562
Portaria N° 3143/22, de 28 de JULHo de 2022

dETErMiNar ao(a) servidor(a) Jairo aUGUSTo NoGUEira PiNHEiro, 
id. funcional nº 54192340/ 2, na função de aGENTE adMiNiSTraTiVo, 
lotado(a) no(a) coordENadoria adMiNiSTraTiVa do caMPUS i, goze 
de 30(trinta) dias restantes de licença Prêmio, concedido pela PorTaria 
Nº 1544, de 09.06.2009, referente ao triênio de 19.07.2005 a 19.07.2008, 
no período de 26.10.2022 a 24.11.2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 834376

errata
.

errata de diarias
Retificar os termos da presente PORTARIA Nº 2944/22, de 14.07.2022, 
publicada no d.o.E nº 35.052 de 20.07.2022, referente a Portaria de diária 
do (a) servidor (a) Miraci SilVa coSTa
oNde se LÊ : “…,id funcional: 5895283/2 , …”
Leia-se: “…,id fUNcioNal: 5950678/1, …
Belém,01 de agosto de 2022.
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador.

Protocolo: 834395
i errata ao editaL N° 081/2022 – UePa

rEfErENTE À SElEÇÃo dE alUNoS Para coMPor VaGaS ofErTadaS 
do ProGraMa dE EdUcaÇÃo PElo TraBalHo Para a SaÚdE PET-SaÚ-
dE GESTÃo E aSSiSTÊNcia - 2022/2023 caMPUS Xiii- TUcUrUÍ
 o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa, no uso de suas atri-
buições legais, torna público a retificação no EDITAL N° 081/2022 – SE-
lEÇÃo dE alUNoS Para coMPor VaGaS ofErTadaS do ProGraMa dE 
EdUcaÇÃo PElo TraBalHo Para a SaÚdE PET-SaÚdE GESTÃo E aSSiS-
TÊNcia - 2022/2023, conforme a seguir, mantendo-se inalterados os de-
mais itens e subitens do referido edital:
oNde se LÊ:
3.3-Poderá candidatar-se às vagas oferecidas neste edital o discente que 
atender, cumulativamente, aos seguintes requisitos:

cUrso semestres letivos
fisioterapia 3º ao 7º
Enfermagem 3º ao 7º

Educação física 3º ao 7º

Quadro 3: semestres letivos (ccBS/UEPa – campus Xiii- Tucuruí)
Leia-se:
3.3- Poderá candidatar-se às vagas oferecidas neste edital o discente que 
atender, cumulativamente, aos seguintes requisitos:

cUrso semestres letivos
fisioterapia 3º ao 7º
Enfermagem 3º ao 9º

Educação física 3º ao 7º

Quadro 3: semestres letivos (ccBS/UEPa – campus Xiii- Tucuruí)
Belém, 2 de agosto de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 834636

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

resULtado de LicitaÇÃo
toMada de PreÇo N° 001/2022/ceL/UePa

Processo Nº 2022/281375
a Universidade do Estado do Pará, através da comissão Especial de li-
citação, torna público, resultado da licitação na modalidade ToMada dE 
PrEÇo nº 001/2022.
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para EXEcUÇÃo doS SErViÇoS 
dE 2ª ETaPa da oficiNa orToPEdica - ccBS/UEPa/Pa.
EMPrESa VENcEdora do cErTaME: alfa & ÔMEGa coNSTrUÇÕES E 
SErViÇoS - cNPJ 31.391.809/0001-15.
Valor da ProPoSTa: r$ 414.621,04 (Quatrocentos e quatorze mil seis-
centos e vinte e um reais e quatro centavos).
Belém, 01 de agosto de 2022.
SUElY aNdradE
cEl/coMiSSÃo ESPEcial dE liciTaÇÃo
PorT. Nº nº2256/2021/-UEPa, de 08 de novembro de 2021

Protocolo: 834487

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa  de Processo LicitatÓrio
Processo: 2022/876878

Nº da disPeNsa:  26/2022
daTa da aSSiNaTUra: 02/08/2022
ParTES/ coNTraTada: SErrÃo & GoMES coMÉrcio lTda
cNPJ: 18.711.819/0001-22
oBJETo: aquisição de material de consumo, para apoio de projetos de pes-
quisa individuais, aprovados no Termo de cooperação Técnica e financeira 
faPESPa/UEPa n.º 002/2016, que estimulem a integração entre os grupos 
de pesquisa da UEPa.
ENdErEÇo: Passagem São José, 221, Sala 01, Marco, cEP: 66.095-570, 
Belém/Pa.
Valor: r$ 7.773,18 (sete mil, setecentos e setenta e três reais e dezoito 
centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 74201.19.571.1490.8698
foNTE dE rEcUrSo: 339030
ElEMENTo da dESPESa: 301006579
fUNdaMENTo lEGal: art. 24, XXi da lei nº 8.666/93
ordENador rESPoNSáVEl: claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
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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 SErrÃo & GoMES coMÉrcio lTda para aquisição de ma-
terial de consumo, para apoio de projetos de pesquisa individuais, apro-
vados no Termo de cooperação Técnica e financeira faPESPa/UEPa n.º 
002/2016, que estimulem a integração entre os grupos de pesquisa da 
UEPA, 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, 02 de agosto de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 834667
terMo de disPeNsa  de Processo LicitatÓrio

Processo: 2022/319135
Nº da disPeNsa:  28/2022

daTa da aSSiNaTUra: 02/08/2022
ParTES/ coNTraTada: aSSociaÇÃo ProaTiVa do Pará - aPPa
cNPJ: 07.611.485/0001-07
oBJETo: contratação de agente de integração para operacionalizar o Pro-
grama de estágio Extracurricular da Universidade do estado do Pará, me-
diante concessão de bolsa de estágio a estudantes regularmente matricu-
lados e com frequência efetiva em cursos de ensino regular oferecidos por 
instituições públicas ou privadas de educação superior e de ensino médio, 
de acordo com as diretrizes estabelecidas na lei de diretrizes e bases da 
Educação Nacional lei nº 9.394/96, para atender às necessidades da pes-
quisa, educação e inovação da Universidade do Estado do Pará.
ENdErEÇo: avenida almirante Barroso, 3591, Térreo, Souza, cEP: 
66.613-710, Belém/Pa.
Valor: r$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 74201.12.364.1506.8870
foNTE dE rEcUrSo: 339039
ElEMENTo da dESPESa: 0102
fUNdaMENTo lEGal: art. 24, Xiii 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 aSSociaÇÃo ProaTiVa do Pará - aPPa para contratação 
de agente de integração para operacionalizar o Programa de estágio Ex-
tracurricular da Universidade do estado do Pará, mediante concessão de 
bolsa de estágio a estudantes regularmente matriculados e com frequência 
efetiva em cursos de ensino regular oferecidos por instituições públicas ou 
privadas de educação superior e de ensino médio, de acordo com as diretri-
zes estabelecidas na lei de diretrizes e bases da Educação Nacional lei nº 
9.394/96, para atender às necessidades da pesquisa, educação e inovação 
da Universidade do Estado do Pará, conforme especificações constantes 
do Termo de referência, a ser realizado no município de Belém/Pa e com 
fundamento legal no art. 24, Xiii da lei nº 8.666/93.
Belém, 02 de agosto de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 834678
terMo de disPeNsa  de Processo LicitatÓrio

Processo: 2022/876878
Nº da disPeNsa:  27/2022

daTa da aSSiNaTUra: 02/08/2022
ParTES/ coNTraTada: c. B. BorGES rEPrESENTaÇÃo lTda
cNPJ: 29.466.322/0001-02
oBJETo: aquisição de material de consumo, para apoio de projetos de pes-
quisa individuais, aprovados no Termo de cooperação Técnica e financeira 
faPESPa/UEPa n.º 002/2016, que estimulem a integração entre os grupos 
de pesquisa da UEPa.
ENdErEÇo: Travessa WE, 37, 11, letra a, Sala B, cidade Nova, cEP: 
67.133-295, ananindeua/Pa.
Valor: r$ 5.695,80 (cinco mil, seiscentos e noventa e cinco reais e oi-
tenta centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 74201.19.571.1490.8698
foNTE dE rEcUrSo: 339030
ElEMENTo da dESPESa: 301006579
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 atribui-
ções legais, resolve raTificar a diSPENSa de processo licitatório para con-
tratação da c. B. BorGES rEPrESENTaÇÃo lTda para aquisição de material 
de consumo, para apoio de projetos de pesquisa individuais, aprovados no 
Termo de cooperação Técnica e financeira faPESPa/UEPa n.º 002/2016, que 
estimulem a integração entre os grupos de pesquisa da UEPa, conforme espe-
cificações 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, 02 de agosto de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 834673

terMo de disPeNsa  de Processo LicitatÓrio
Processo: 2022/893729

Nº da disPeNsa:  25/2022
daTa da aSSiNaTUra: 02/08/2022
ParTES/ coNTraTada: c. B. BorGES rEPrESENTaÇÃo lTda
cNPJ: 29.466.322/0001-02
oBJETo: aquisição de material de consumo, para apoio de projetos de pesquisa 
individuais, aprovados no Termo de cooperação Técnica e financeira faPESPa/UEPa 
n.º 002/2016, que estimulem a integração entre os grupos de pesquisa da UEPa.
ENdErEÇo: Travessa WE, 37, 11, letra a, Sala B, cidade Nova, cEP: 
67.133-295, ananindeua/Pa.
Valor: r$ 6.245,12 (seis mil, duzentos e quarenta e cinco reais e doze centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 74201.19.571.1490.8698
foNTE dE rEcUrSo: 339030
ElEMENTo da dESPESa: 301006579
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 c. B. BorGES rEPrESENTaÇÃo lTda para aquisição de 
material de consumo, para apoio de projetos de pesquisa individuais, apro-
vados no Termo de cooperação Técnica e financeira faPESPa/UEPa n.º 
002/2016, que estimulem a integração entre os grupos de pesquisa da 
UEPA, 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, 02 de agosto de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 834664
terMo de disPeNsa  de Processo LicitatÓrio

Processo: 2022/893802
Nº da disPeNsa:  24/2022

daTa da aSSiNaTUra: 02/08/2022
ParTES/ coNTraTada: PaPEl E cia ProdUToS dE PaPElaria EirEli
cNPJ: 19.518.277/0001-39
oBJETo: aquisição de material de consumo, para apoio de projetos de pes-
quisa individuais, aprovados no Termo de cooperação Técnica e financeira 
faPESPa/UEPa n.º 002/2016, que estimulem a integração entre os grupos 
de pesquisa da UEPa.
ENdErEÇo: avenida duque de caxias, 1197, letra a, Marco, cEP: 66.093-
029, Belém/Pa.
Valor: r$ 602,28 (seiscentos e dois reais e vinte e oito centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: 74201.19.571.1490.8698
foNTE dE rEcUrSo: 339030
ElEMENTo da dESPESa: 0301006579
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 PaPEl E cia ProdUToS dE PaPElaria EirEli para aqui-
sição de material de consumo, para apoio de projetos de pesquisa indivi-
duais, aprovados no Termo de cooperação Técnica e financeira faPESPa/
UEPa n.º 002/2016, que estimulem a integração entre os grupos de pes-
quisa da UEPA, conforme especificações constantes do Termo de Referên-
cia, a ser realizado no município de Belém/Pa e com fundamento legal no 
art. 24, XXi da lei nº 8.666/93.
Belém, 02 de agosto de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 834659

sUPriMeNto de FUNdo
sUPriMeNto de FUNdo

Portaria N° 3184/2022, de 01 de aGosto de 2022.
Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: coord dE rEGiSTro E coNTrolE acadEM
Nome: caroliNa oliVEira ValE
Matrícula funcional: 57201118/ 1
Valor: r$ 3.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0261
339030_ r$ 3.000,00
PorTaria N° 3185/2022, dE 01 dE aGoSTo 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: aUX.dE adMiNiSTracao B
Nome: JoSE fErrEira da SilVa
Matrícula funcional: 3187896/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0661
339039_ r$ 4.000,00
ordenador responsável
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará.

Protocolo: 834535
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sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 3186/2022, de 01 de aGosto de 2022.

Prazos: Para aplicação 30 (trinta) dias a contar da data de pagamento,
Para prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.
cargo: dirETor do cENTro dE ciENciaS NaTUra
Nome: EliaNE dE caSTro coUTiNHo
Matrícula funcional: 54189000/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$ 4.000,00

Portaria N° 3190/2022, de 01 de aGosto 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 caMPU
Nome: EliaNaY aVElar do NaSciMENTo
Matrícula funcional: 57200834/ 1
Valor: r$ 2.500,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$ 2.500,00

Portaria N° 3191/2022, de 01 de aGosto 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: aUXiliar dE SErVico c
Nome: Elcirio JoSE coSTa do NaSciMENTo
Matrícula funcional: 57201257/ 1
Valor: r$ 1.500,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339036_ r$ 1.500,00
ordenador responsável
carloS JoSE caPEla BiSPo
Pro-reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 834536

.

.

diÁria
.

coNcessÃo de diarias.
Portaria N° 3110/2022, de 28 de JULHo de 2022.

E – Protocolo nº 2022/825634.
coNcEdEr ao servidor (a) EdUardo riBEiro MariNHo, id.funcional nº 
5904068/3, no cargo de Professor Substituto, lotado (a) no (a) campus de 
Marabá, cPf: 003.014.362-40, 14,5 (quatorze e meia) diárias, devido seu 
deslocamento de Belém/Pa ao município de conceição do araguaia/Pa no 
período de 31/07/2022 á 14/08/2022, para ministrar disciplina.

Portaria N° 3111/2022, de 28 de JULHo de 2022.
E – Protocolo nº 2022/862051.
coNcEdEr ao servidor (a) lUciaN JoSE dE SoUZa coSTa E coSTa, id.
funcional nº 5935213/2, no cargo de Professor Substituto, lotado (a) no 
(a) departamento de artes, cPf: 011.244.112-24, 8,5 (oito e meia) diá-
rias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Portel/Pa no 
período de 23/07/2022 á 31/07/2022, para ministrar disciplina.

Portaria N° 3112/2022, de 28 de JULHo de 2022.
E – Protocolo nº 2022/847995.
coNcEdEr ao servidor (a) JaMir alEXaNdrE fWErrrEira fErNaNdES, 
id.funcional nº 55586931/2, no cargo de Professor Substituto, lotado 
(a) no (a) departamento de Matemática, Estatística e informática, cPf: 
629.525.872-72, 13,5 (treze e meia) diárias, devido seu deslocamento 
de Belém/Pa ao município de altamira/Pa no período de 31/07/2022 á 
13/08/2022, para ministrar disciplina.

Portaria N° 3113/2022, de 28 de JULHo de 2022.
E – Protocolo nº 2022/863850.
coNcEdEr ao servidor (a) lUciaNa BarBalHo PoNTES, id.funcional nº 
80015695/1, no cargo de Professor Substituto, lotado (a) no (a) departa-
mento de Psicologia, cPf: 932.772.532-87, 20,5 (vinte e meia) diárias, 
devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de altamira/Pa no 
período de 31/07/2022 á 20/08/2022, para ministrar disciplina.

Portaria N° 3114/2022, de 28 de JULHo de 2022.
E – Protocolo nº 2022/895441.
coNcEdEr ao servidor (a ) JoSE JUliErME fUrTado doS SaNToS, id.
funcional nº 80015711/1, no cargo de Professor Substituto, lotado (a) no 
(a) Departamento de Filosofia e Ciências Sociais, CPF: 841.766.792-04, 
9,5 (nove e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao mu-
nicípio de Paragominas/Pa no período de 16/08/2022 á 25/08/2022, para 
ministrar disciplina.

Portaria N° 3115/2022, de 28 de JULHo de 2022.
E – Protocolo nº 2022/760685.
coNcEdEr ao servidor (a ) PaTricia dE oliVEira NUNES, id.funcional 
nº 80015603/1, no cargo de Professor Substituto, lotado (a) no (a) depar-
tamento de ciências Naturais, cPf: 790.124.692-87, 12,5 (doze e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município do cametá/Pa 
no período de 22/08/2022 á 03/09/2022, para ministrar disciplina.

Portaria N° 3116/2022, de 28 de JULHo de 2022.
E – Protocolo nº 2022/773248.
coNcEdEr ao servidor (a ) MoNica EliaNa dE oliVEira fErrEira, id.
funcional nº 5469732/5, no cargo de Professor auxiliar, lotado (a) no (a) 
campus de São Miguel do Guamá, cPf: 393.297.632-00, 8,5 (oito e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município do Bagre/Pa 
no período de 15/08/2022 á 23/08/2022, para ministrar disciplina pelo 
forMaPara.

Portaria N° 3117/2022, de 28 de JULHo de 2022.
E – Protocolo nº 2022/828562.
coNcEdEr ao servidor (a ) iVaNilToN fErrEira id.funcional nº 
5942021/1, no cargo de Professor Substituto, lotado (a) no (a) departa-
mento de Educação Especializada, cPf: 668.743.272-91, 7,5 (sete e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município do cametá/Pa 
no período de 03/07/2022 á 10/07/2022, para ministrar disciplina.

Portaria N° 3118/2022, de 28 de JULHo de 2022.
E – Protocolo nº 2022/847351.
coNcEdEr ao servidor (a) caMila claidE SoUZa do ValE, id.funcional 
nº 5905595/5, no cargo de Professor auxiliar, lotado (a) no (a) campus 
de Salvaterra, cPf: 878.409.952-68, 7,5 (sete e meia) diárias, devido seu 
deslocamento de Belém/Pa ao município do igarapé-Miri/Pa no período de 
17/07/2022 á 24/07/2022, para ministrar disciplina pelo Parfor.

Portaria N° 3119/2022, de 28 de JULHo de 2022.
E – Protocolo nº 2022/895759.
coNcEdEr ao servidor (a) KlEBEr JoSE roSario da SilVa, id.funcional 
nº 57188916/3, no cargo de Professor Substituto, lotado (a) no (a) de-
partamento de ciências Naturais, cPf: 640.120.772-87, 8,0 (oito) diárias, 
devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município do castanhal/Pa no 
período de 01/08/2022 á 19/08/2022, para ministrar disciplina

Portaria N° 3120/2022, de 28 de JULHo de 2022.
E – Protocolo nº 2022/838608.
coNcEdEr ao servidor (a) KEila VaScoNcEloS fErNaNdES, id.funcio-
nal nº 57219570/3, no cargo de Professor Substituto, lotado (a) no (a) 
departamento de desenho industrial, cPf: 008.253.892-16, 13,5 (treze 
e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município do 
Paragominas/Pa no período de 31/07/2022 á 13/08/2022, para ministrar 
disciplina.

Portaria N° 3121/2022, de 28 de JULHo de 2022.
E – Protocolo nº 2022/866675.
coNcEdEr ao servidor (a) JoSE aUGUSTo carValHo dE araUJo, id.
funcional nº 5446236/2, no cargo de Professor assistente, lotado (a) no 
(a) Departamento de Filosofia e Ciências Sociais, CPF: 175.665.502-25, 
7,5 (treze e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao mu-
nicípio de cametá/Pa no período de 24/07/2022 á 31/07/2022, para mi-
nistrar disciplina.

Portaria N° 3122/2022, de 28 de JULHo de 2022.
E – Protocolo nº 2022/766927.
coNcEdEr ao servidor (a) KaTia aNdrEia SoUZa doS SaNToS BorGES, 
id.funcional nº 55590093/2, no cargo de Professor assistente, lotado (a) 
no (a) departamento de Educação Especializada, cPf: 686.518.562-53, 
14,5 (quatorze e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao 
município de igarapé-Miri/Pa no período de 03/07/2022 á 17/07/2022, 
para ministrar disciplina pelo Parfor.

Portaria N° 3123/2022, de 28 de JULHo de 2022.
E – Protocolo nº 2022/818899.
coNcEdEr ao servidor (a ) iVaNilToN fErrEira id.funcional nº 
5942021/1, no cargo de Professor Substituto, lotado (a) no (a) depar-
tamento de Educação Especializada, cPf: 668.743.272-91, 9,5 (nove e 
meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Pa-
rauapebas/Pa no período de 20/07/2022 á 29/07/2022, para ministrar dis-
ciplina pelo forMaPara.

Portaria N° 3124/2022, de 28 de JULHo de 2022.
E – Protocolo nº 2022/867178.
coNcEdEr ao servidor (a ) iVaNETE Maria BarroSo MorEira, id.fun-
cional nº 6001556/4, no cargo de Professor assistente, lotado (a) no (a) 
campus de Moju, cPf: 277.826.892-87, 7,5 (sete e meia) diárias, devido 
seu deslocamento de Belém/Pa ao município de cametá/Pa no período de 
24/07/2022 á 31/07/2022, para ministrar disciplina pelo Parfor.

Portaria N° 3125/2022, de 28 de JULHo de 2022.
E – Protocolo nº 2022/896353.
coNcEdEr ao servidor (a) KEila VaScoNcEloS fErNaNdES, id.funcio-
nal nº 57219570/3, no cargo de Professor Substituto, lotado (a) no (a) 
departamento de desenho industrial, cPf: 008.253.892-16, 14,5 (quator-
ze e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município do 
Paragominas/Pa no período de 15/08/2022 á 29/08/2022, para ministrar 
disciplina.

Portaria N° 3126/2022, de 28 de JULHo de 2022.
E – Protocolo nº 2022/611449.
coNcEdEr ao servidor (a) MarcoS PEdro dE PaiVa EliaS, id.funcio-
nal nº 5820936/2, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado (a) no 
(a) campus de igarapé-açu, cPf:591.036.202-04, 14,5 (quatorze e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de igarapé-açu/Pa ao município de Pa-
ragominas/Pa no período de 15/08/2022 a 29/08/2022, para ministrar 
disciplina.

Portaria N° 3127/2022, de 28 de JULHo de 2022.
E – Protocolo nº 2022/840134.
coNcEdEr ao servidor (a) aiala colarES dE oliVEira coUTo, id.fun-
cional nº 57233046/1, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado (a) 
no (a) Pro reitoria de Extensão, cPf: 609.853.482-91, 10,5 (dez e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Muaná/Pa 
no período de 10/07/2022 a 20/07/2022, para ministrar disciplina.

Portaria N° 3128/2022, de 28 de JULHo de 2022.
E – Protocolo nº 2022/806568.
coNcEdEr ao servidor (a) PEdro fraNco dE Sa, id.funcional nº 
375047/4, no cargo de ProfESSor TiTUlar, lotado (a) no (a) depar-
tamento de Matemática, Estatística e informática, cPf: 145.512.842-20, 
11,5 (onze e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao mu-
nicípio de Parauapebas/Pa no período de 15/08/2022 a 26/08/2022, para 
ministrar disciplina.
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Portaria N° 3129/2022, de 28 de JULHo de 2022.
E – Protocolo nº 2022/853344.
coNcEdEr ao servidor (a) caTia oliVEira MacEdo, id.funcional nº 
5508193/4, no cargo de ProfESSor adJUNTo, lotado (a) no (a) depar-
tamento de Filosofia e Ciências Sociais, CPF: 411.109.862-20, 10,5 (dez e 
meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Salino-
polis/Pa no período de 10/07/2022 a 20/07/2022, para ministrar disciplina.

Portaria N° 3130/2022, de 28 de JULHo de 2022.
E – Protocolo nº 2022/863444.
coNcEdEr ao servidor (a) SaNdra do Socorro dE MiraNda NEVES, 
id.funcional nº 55590193/2, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado 
(a) no (a) campus de Paragominas, cPf:129.432.582-53, 19,5 (dezenove 
e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de 
conceição do araguaia/Pa no período de 03/08/2022 a 22/08/2022, para 
ministrar disciplina.

Portaria N° 3131/2022, de 28 de JULHo de 2022.
E – Protocolo nº 2022/921144.
coNcEdEr ao servidor (a) GioVaNE dE oliVEira SoUSa, id.funcional 
nº 5947768/1, no cargo de Motorista, lotado (a) no (a) campus de Moju, 
cPf:826.024.332-68, 2,5 (duas e meia) diárias, devido seu deslocamento 
de Moju/Pa ao município de igarapé-Miri/Pa no período de 25/07/2022 a 
27/07/2022, para ministrar disciplina pelo Parfor.

Portaria N° 3132/2022, de 28 de JULHo de 2022.
E – Protocolo nº 2022/620547.
coNcEdEr ao servidor (a) MarcElo lUiZ BEZErra da SilVa, id.funcio-
nal nº 5534488/2, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado (a) no 
(a) departamento de Educação Especializada, cPf:259.413.302-78, 17,5 
(dezessete e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao mu-
nicípio de igarapé-açu/Pa no período de 25/05/2022 a 11/06/2022, para 
ministrar disciplina.

Portaria N° 3133/2022, de 28 de JULHo de 2022.
E – Protocolo nº 2022/823082.
coNcEdEr ao servidor (a) TErEZiNHa SirlEY riBEiro SoUZa id.fun-
cional nº 304018/3, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado (a) no 
(a) departamento de Educação Especializada, cPf:104.560.152-72, 5,5 
(cinco e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao municí-
pio de cametáPa no período de 10/07/2022 a 17/07/2022, para ministrar 
disciplina.

Portaria N° 3134/2022, de 28 de JULHo de 2022.
E – Protocolo nº 2022/714596.
coNcEdEr ao servidor (a) JoSYaNE BraSil da SilVa, id.funcional nº 
55586725/2, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado (a) no (a) 
campus de castanhal, cPf: 683.993.242-72, 5,5 (cinco e meia) diárias, 
devido seu deslocamento de Belém/Pa ao distrito de Mosqueiro/Pa no pe-
ríodo de 04/07/2022 a 09/07/2022, para ministrar disciplina pelo forMa 
Pará.

Portaria N° 3135/2022, de 28 de JULHo de 2022.
E – Protocolo nº 2022/920181.
coNcEdEr ao servidor (a) darlY rodriGUES PoMPEU, id.funcional nº 
57193228/1, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado (a) no (a) di-
retoria de desenvolvimento de Ensino , cPf: 685.783.262-53, 6,0 (seis) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de castanhal/
Pa no período de 16/08/2022 a 29/08/2022, para ministrar disciplina.

Portaria N° 3136/2022, de 28 de JULHo de 2022.
E – Protocolo nº 2022/811098.
coNcEdEr ao servidor (a) EliZa SoUZa da SilVa, id.funcional nº 
57193311/1, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado (a) no (a) de-
partamento de Matemática, Estatística e informática , cPf: 401.049.662-
20, 10,5 (dez e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao 
município de Bagre/Pa no período de 15/08/2022 a 25/08/2022, para mi-
nistrar disciplina.

Portaria N° 3138/2022, de 28 de JULHo de 2022.
E – Protocolo nº 2022/722169.
coNcEdEr ao servidor (a) MaricElY JaNETTE Uria Toro, id.funcional 
nº 54188855/1, no cargo de ProfESSor adJUNTo, lotado (a) no (a) de-
partamento de Tecnologia de alimentos , cPf: 440.694.212-20, 6,5 (seis 
e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de 
Salinopolis/Pa no período de 17/07/2022 a 23/07/2022, para ministrar 
disciplina pelo forMaPara.

Portaria N° 3139/2022, de 28 de JULHo de 2022.
E – Protocolo nº 2022/847122.
coNcEdEr ao servidor (a) caETaNo da ProVidENcia SaNToS diNiZ, 
id.funcional nº 55586855/2, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado 
(a) no (a) departamento de Psicologia , cPf: 633.942.272-15, 6,5 (seis 
e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de 
Muaná/Pa no período de 17/07/2022 a 24/07/2022, para ministrar disci-
plina pelo Parfor.

Portaria N° 3140/2022, de 28 de JULHo de 2022.
E – Protocolo nº 2022/710074.
coNcEdEr ao servidor (a) aNToNio BaTiSTa riBEiro NETo, id.funcional 
nº 57193320/2, no cargo de ProfESSor adJUNTo, lotado (a) no (a) de-
partamento de Engenharia de Produção, cPf: 415.111.232-49, 7,5 (sete 
e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de 
acará/Pa no período de 07/08/2022 a 14/08/2022, para ministrar discipli-
na pelo forMaPara.

Portaria N° 3158/2022, de 28 de JULHo de 2022.
E – Protocolo nº 2022/920799.
coNcEdEr ao servidor (a) aNa cHriSTiNa HorNEr SilVEira, id.fun-
cional nº 5939992/3, no cargo de TÉcNico a, lotado (a) no (a) diretoria 
de administração de Serviço, cPf : 585.507.040-91, 0,5 (meia) diárias, 
devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Vigia/Pa no dia 
02/08/2022, para realizar visita Técnica para inicio de obra.

Portaria N° 3159/2022, de 28 de JULHo de 2022.
E – Protocolo nº 2022/893991.
coNcEdEr ao servidor (a) GYSElE Maria MoraES coSTa, id.funcional 
nº 5917375/3, no cargo de ProfESor SUBSTiTUTo, lotado (a) no (a) 
campus de Paragominas, cPf : 012.526.172-16, 19,5 (dezenove e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de Paragominas/Pa ao município de con-
ceição do araguaia/Pa no período de 15/08/2022 a 03/09/2022, para mi-
nistrar disciplina

Portaria N° 3160/2022, de 28 de JULHo de 2022.
E – Protocolo nº 2022/711382.
coNcEdEr ao servidor (a) SaMUEl PErEira caMPoS, id.funcional nº 
57193264/1, no cargo de ProfESor adJUNTo, lotado (a) no (a) departa-
mento de lingua e literatura, cPf : 280.427.192-72, 20,5 (vinte e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de São Miguel 
do Guamá/Pa no período de 31/07/2022 a 20/08/2022, para ministrar 
disciplina.

Portaria N° 3161/2022, de 28 de JULHo de 2022.
E – Protocolo nº 2022/823075.
coNcEdEr ao servidor (a) MarcElo lUiZ BEZErra da SilVa, id.funcio-
nal nº 5534488/2, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado (a) no 
(a) departamento de Educação Especializada, cPf:259.413.302-78, 7,5 
(sete e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao municí-
pio de Portel/Pa no período de 10/07/2022 a 17/07/2022, para ministrar 
disciplina.

Portaria N° 3162/2022, de 28 de JULHo de 2022.
E – Protocolo nº 2022/924606.
coNcEdEr ao servidor (a) raiMUNdo JEfErSoN PErEira da SilVa, 
id.funcional nº 55208264/1, na função de coordenadoria de arquitetura 
e Engenharia, lotado (a) no (a) diretoria de administração de Serviço, 
cPf: 009.880.002-70, 1,5 (uma e meia) diárias, devido seu deslocamen-
to de Belém/Pa ao município de cametá/Pa no período de 09/08/2022 a 
10/08/2022, para inicio das obras do campus.

Portaria N° 3163/2022, de 28 de JULHo de 2022.
E – Protocolo nº 2022/713278.
coNcEdEr ao servidor (a) YVElYNE BiaNca iUNES SaNToS, id.funcional 
nº 5858771/2, no cargo de ProfESSor adJUNTo, lotado (a) no (a) de-
partamento de Engenharia de Produção, cPf: 448.289.002-25, 7,5 (sete 
e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de 
acará/Pa no período de 14/08/2022 a 21/08/2022, para ministrar discipli-
na pelo forMaPara.

Portaria N° 3164/2022, de 28 de JULHo de 2022.
E – Protocolo nº 2022/847204.
coNcEdEr ao servidor (a) arMaNdo JorGE HaGE filHo, id.funcional 
nº 5947066/1, no cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotado (a) no (a) 
departamento de Matemática, Estatística informática, cPf: 562.366.112-
20, 7,5 (sete e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao 
município de cametá/Pa no período de 17/07/2022 a 24/07/2022, para 
ministrar disciplina.

Portaria N° 3165/2022, de 28 de JULHo de 2022.
E – Protocolo nº 2022/820795.
coNcEdEr ao servidor (a) ElZEliS MUllEr da SilVa, id.funcional nº 
5878608/2, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE lotado (a) no (a) dE-
ParTaMENTo dE ENGENHaria dE ProdUcao, cPf:301.298.002-44, 6,5 
(seis e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município 
de acará/Pa no período de 24/07/2022 a 30/07/2022, para ministrar dis-
ciplina.

Portaria N° 3166/2022, de 28 de JULHo de 2022.
E – Protocolo nº 2022/722343.
coNcEdEr ao servidor (a) Elaine lopes figueiredo , id.funcional nº 
55586766/2, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE lotado (a) no (a) de-
patarmento de Tecnologia de alimentos, cPf: 630.371.572-91 6,5 (seis 
e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de 
Salinopolis/Pa no período de 24/07/2022 a 30/07/2022, para ministrar 
disciplina pelo forMaPara.

Portaria N° 3167/2022, de 28 de JULHo de 2022.
E – Protocolo nº 2022/900868.
coNcEdEr ao servidor (a) JoElMa criSTiNa ParENTE MoNTEiro alEN-
car, id.funcional nº 3240193/3, no cargo de ProfESSor adJUNTo, lo-
tado (a) no (a) dEParTaMENTo dE GiSNaSTica arTE corPoral E rE-
crEaÇÃo, cPf: 329.470.542-53, 9,5 (nove e meia) diárias, devido seu 
deslocamento de Belém/Pa ao município de Parauapebas/Pa no período 
de 10/08/2022 á 19/08/2022, para ministrar disciplina pelo forMa Pará.

Portaria N° 3168/2022, de 28 de JULHo de 2022.
E – Protocolo nº 2022/781543.
coNcEdEr ao servidor (a) JarlESSoN GaMa aMaZoNaS , id.funcional 
nº 5905475/1, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado (a) no (a) 
dEParTaMENTo dE ciÊNciaS NaTUraiS, cPf: 507.885.902-00, 7,5 (sete 
e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de 
acará/Pa no período de 24/07/2022 á 31/07/2022, para ministrar discipli-
na pelo forMa Pará.

Portaria N° 3169/2022, de 28 de JULHo de 2022.
E – Protocolo nº 2022/921157.
coNcEdEr ao servidor (a) MarcEllY dE fiGUEirEdo MENdoNÇa, id.
funcional nº 5956975/1, no cargo de TEcNico a, lotado (a) no (a) di-
rEToria dE adMiNiSTraÇÃo dE SErViÇo, cPf: 009.677.792-35, 0,5 
(meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de 
Barcarena/Pa no dia 26/07/2022, para inicio de obras no caMPUS
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador.

Protocolo: 834393
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torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito Portaria
Protocolo: 2022/572848

Portaria N° 3107/22, de 28 de JULHo de 2022.
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 2436/22 de 13.06.2022, publicada 
no d.o.E nº 35.012 de 20.06.2022 que nomeou o(a) candidato(a) ViToria 
XaViEr da coSTa, cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo, lotado (a) no 
caMPUS dE MaraBá
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da UEPa

Protocolo: 834367

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do terMo de rescisÃo UNiLateraL 
do coNtrato Nº 037/2021

Processo: 2022/464717
coNTraTaNTE: UNiVErSidadE do ESTadodo Pará. coNTraTada: 
EMillY criSTiNa MElo dE araUJo EirEli cNPJ: 28.155.068/0001-69 
oBJETo: a rescisão contratual unilateral.
fUNdaMENTo lEGal: art. 79, inciso i e 78, inciso Vi, da lei federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como em cláusula contratual 
e, ainda, no Termo de referência
daTa dE rESciSÃo: 20/07/2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 834322
eXtrato do editaL N°85/2022 – UePa

Processo seLetiVo siMPLiFicado Para a FUNÇÃo de Pro-
Fessor ForMador dos cUrsos de esPeciaLiZaÇÃo ViNcULa-
dos À UNiVersidade aBerta do BrasiL – UaB/Mec
a Universidade do Estado do Pará, através do centro de ciências Sociais e 
Educação, torna pública a abertura das inscrições e as normas que rege-
rão o Processo Seletivo Simplificado – PSS, com vistas à contratação tem-
porária de Professores formadores i e/ou conteudistas i para os cur-
sos de Especialização em Teorias e Metodologias da Educação Bási-
ca e Ensino de Psicologia Educacional com enfoque psicopedagógico, vin-
culados ao Programa Universidade aberta do Brasil - UaB em parce-
ria com a Universidade do Estado do Pará – UEPa.
Período de inscrições: 08/08/2022 à 02/09/2022
o edital, na íntegra, está disponível no site https://www.uepa.br
Maiores informações: fone: (91) 4009-9500
Belém, 02 de agosto de 2022.
aNdErSoN MadSoN oliVEira Maia
diretor do centro de ciências Sociais e Educação da UEPa

Protocolo: 834616
eXtrato do editaL N°84/2022 – UePa

Processo seLetiVo siMPLiFicado- Pss Para a FUNÇÃo de co-
ordeNador de cUrso de esPeciaLiZaÇÃo ViNcULados À UNi-
Versidade aBerta do BrasiL /UaB/ UePa
a Universidade do Estado do Pará, através do centro de ciências Sociais e 
Educação, torna pública a abertura das inscrições e as normas que regerão 
o Processo Seletivo Simplificado – PSS, com vistas à contratação tempo-
rária de coordenador para os cursos de Especialização em Teorias e Meto-
dologias da Educação Básica e Ensino de Psicologia Educacional com en-
foque psicopedagógico, vinculados ao Programa Universidade aberta do 
Brasil - UaB em parceria com a Universidade do Estado do Pará – UEPa.
Período de inscrições: 08/08/2022 à 02/09/2022
o edital, na íntegra, está disponível no site https://www.uepa.br
Maiores informações: fone: (91) 4009-9500
Belém, 02 de agosto de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 834613
..

secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 1032 de 01 de aGosto 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através do 
decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771, de 02 
de Janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da
lei federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
rESolVE:
  i – dESiGNar o(a) servidor(a), claUdia aGUiar ViEira, Matrícula: 
3240819-1, cargo, Gerente, lotado, no abrigo Estadual de Mulheres de 
Belém, contato: (91) 99144-2802, E-mail: claudiaguiarvieira@gmail.com, 
para atuar como Titular do contrato administrativo n° 64/2021, celebrado 
com a Empresa, BENEVidES coMÉrcio dE GáS lTda-ME, cujo objeto é a 
aquisição de GáS liQUEfEiTo dE PETrÓlEo, conforme condições, quanti-
dades e exigências estabelecidas em Edital e seus anexos.

Em conformidade com o disposto na lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, e suas posteriores alterações; no decreto Estadual n° 200, de 16 de 
setembro de 2011, e suas alterações; no decreto Estadual n° 733, de 13 
de maio de 2013, e suas alterações; na lei complementar n° 101, de 04 
de maio de 2000 – lei de responsabilidade fiscal; no decreto Estadual n° 
870, de 04 de outubro de 2013; e demais legislações correlatas.
i – Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data.
ii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 01 de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo 
E rENda
Matrícula 5945555/1

Portaria Nº 1033 de 01 de aGosto 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através do 
decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771, de 02 
de Janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da
lei federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
rESolVE:
  i – dESiGNar o(a) servidor(a), claUdia aGUiar ViEira, Matrícula: 
3240819-1, cargo, Gerente, lotado, no abrigo Estadual de Mulheres de Be-
lém, contato: (91) 99144-2802, e-mail: claudiaguiarvieira@gmail.com, para 
atuar como Titular do contrato administrativo n° 63/2021, celebrado com 
a Empresa, K.B. PiNHEiro ValadarES coMÉrcio dE GáS - EirEli, cujo 
objeto é a aquisição de GáS liQUEfEiTo dE PETrÓlEo, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas em Edital e seus anexos.
Em conformidade com o disposto na lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, e suas posteriores alterações; no decreto Estadual n° 200, de 16 de 
setembro de 2011, e suas alterações; no decreto Estadual n° 733, de 13 
de maio de 2013, e suas alterações; na lei complementar n° 101, de 04 
de maio de 2000 – lei de responsabilidade fiscal; no decreto Estadual n° 
870, de 04 de outubro de 2013; e demais legislações correlatas.
i – Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data.
ii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 01 de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E rENda
Matrícula 5945555/1

Portaria Nº 1035 de 01 de aGosto 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através do 
decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771, de 02 
de Janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da
lei federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
rESolVE:
  i – dESiGNar o(a) servidor(a), WaldEcir da SilVa cordEiro, Ma-
trícula: 80845438/3, cargo, Gerente infraestrutura, lotado, na infraes-
trutura, contato: (91) 99614-8731, e-mail: waldecirscordeiro@gmail.com, 
para atuar como Titular e o(a) servidor(a) JoSÉ lUiZ MoraES GoMES , 
Matrícula: 3193128/1, , cargo de Vigia, lotado na Gerência de infraestrutu-
ra, contato: (91) 98371-1006, e-mail: joseluizmoraesgomes1958@gmail.
com, para atuar como suplente do contrato administrativo n° 62/2022, 
celebrado com a Empresa, NoPraGaS coNTrolE aMBiENTal lTda, cujo 
objeto é a prestação de serviços de controle sanitário integrado no comba-
te a pragas urbanas, englobando desinsetização, dedetização, Sanitização 
e desratização em todas as áreas internas e externas, da Sede da SEaS-
TEr e suas Unidades, conforme, anexo i do Edital do Pregão Eletrônico Nº 
13/2022 – SEaSTEr.
  Em conformidade com o disposto na lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, e suas posteriores alterações; no decreto Estadual n° 200, de 16 de 
setembro de 2011, e suas alterações; no decreto Estadual n° 733, de 13 
de maio de 2013, e suas alterações; na lei complementar n° 101, de 04 
de maio de 2000 – lei de responsabilidade fiscal; no decreto Estadual n° 
870, de 04 de outubro de 2013; e demais legislações correlatas.
i – Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data.
ii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 01 de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo E rENda
Matrícula 5945555/1

Portaria Nº 1036 de 01 de aGosto 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através do 
decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771, de 02 
de Janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da
lei federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
rESolVE:
  i – dESiGNar o(a) servidor(a), clodoaldo corrEa da SilVa, Ma-
trícula: 57176285/1, cargo, assistente administrativo, lotado, na UaPi 
lar da Providência, contato: (91) 99966-0452, e-mail: uapilardaproviden-
cia2019@gmail.com, para atuar como Titular e o(a) servidor(a) GErSa 
Maria GUiMarÃES dE SoUZa frEiTaS , Matrícula: 5895833, , cargo Téc-
nica de Enfermagem, lotado na UaPi Nosso lar Socorro Gabriel, conta-
to: (91) 98408-1357, e-mail: gersasouzafreitas@hotmail.com, para atuar 
como suplente do contrato administrativo n° 35/2022, celebrado com a 
Empresa, ff dE alENcar EirEli, cujo objeto é aquisição de fraldas, con-
forme condições, quantidades e exigências estabelecidas em Edital e seus 
anexos.
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  Em conformidade com o disposto na lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, e suas posteriores alterações; no decreto Estadual n° 200, de 16 de 
setembro de 2011, e suas alterações; no decreto Estadual n° 733, de 13 
de maio de 2013, e suas alterações; na lei complementar n° 101, de 04 
de maio de 2000 – lei de responsabilidade fiscal; no decreto Estadual n° 
870, de 04 de outubro de 2013; e demais legislações correlatas.
i – Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data.
ii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 01 de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo 
E rENda
Matrícula 5945555/1

Portaria Nº 1037 de 01 de aGosto 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através do 
decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771, de 02 
de Janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da
lei federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
rESolVE:
  i – dESiGNar o(a) servidor(a), JoSÉ lUiZ MoraES GoMES, Matrícula: 
3193128/1, cargo, Vigia, lotado, na Gerência de infraestrutura, conta-
to: (91) 98510-1792, e-mail: joseluizmoraesgomes1958@gmail.com, para 
atuar como Titular e o(a) servidor(a) Mario BaTiSTa MoUra , Matrícula: 
3218821/1, , cargo Artífice de manutenção, lotado na Gerência de Infraes-
trutura, contato: (91) 98371-9006, e-mail: mariobmoura54@yhaoo.com.
br, para atuar como suplente do contrato administrativo n° 31/2022, ce-
lebrado com a Empresa, o MoVElEiro coMÉrcio E SErViÇoS EirEli, 
cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica especializada fornecimento 
de aparelhos de ar condicionado, juntamente com a instalação, para aten-
der as necessidades dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, 
situados na Mesorregião Metropolitana de Belém, sendo Microrregião de 
Belém (ananindeua, Barcarena, Belém, Benevides, Marituba, Santa Bár-
bara e Santa isabel do Pará) e Microrregião de castanhal (Bujaru, casta-
nhal, inhangapi, Santa izabel do Pará e Santo antônio do Tauá), além dos 
Municípios de Santarém, Marabá e Altamira, conforme as especificações 
constantes no Edital 01/2021.
  Em conformidade com o disposto na lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, e suas posteriores alterações; no decreto Estadual n° 200, de 16 de 
setembro de 2011, e suas alterações; no decreto Estadual n° 733, de 13 
de maio de 2013, e suas alterações; na lei complementar n° 101, de 04 
de maio de 2000 – lei de responsabilidade fiscal; no decreto Estadual n° 
870, de 04 de outubro de 2013; e demais legislações correlatas.
i – Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data.
ii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 01 de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo 
E rENda
Matrícula 5945555/1

Portaria Nº 1038 de 01 de aGosto 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através do 
decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771, de 02 
de Janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da
lei federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
rESolVE:
  i – dESiGNar o(a) servidor(a), JoSÉ lUiZ MoraES GoMES, Matrícula: 
3193128/1, cargo, Vigia, lotado, na Gerência de infraestrutura, conta-
to: (91) 98510-1792, e-mail: joseluizmoraesgomes1958@gmail.com, para 
atuar como Titular e o(a) servidor(a) Mario BaTiSTa MoUra , Matrícula: 
3218821/1, , cargo Artífice de manutenção, lotado na Gerência de Infraes-
trutura, contato: (91) 98371-9006, e-mail: mariobmoura54@yhaoo.com.
br, para atuar como suplente do contrato administrativo n° 30/2022, cele-
brado com a Empresa, r. fiGUEirÓ PErEira & cia lTda - EPP, cujo objeto 
é a contratação de pessoa jurídica especializada fornecimento de aparelhos 
de ar condicionado, juntamente com a instalação, para atender as neces-
sidades dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, situados na 
Mesorregião Metropolitana de Belém, sendo Microrregião de Belém (ana-
nindeua, Barcarena, Belém, Benevides, Marituba, Santa Bárbara e Santa 
isabel do Pará) e Microrregião de castanhal (Bujaru, castanhal, inhangapi, 
Santa izabel do Pará e Santo antônio do Tauá), além dos Municípios de 
Santarém, Marabá e Altamira, conforme as especificações constantes no 
Edital 01/2021, o fornecimento pela coNTraTada à coNTraTaNTE, de 
consoante estabelecido no Processo licitatório Nº 01/2021.
  Em conformidade com o disposto na lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, e suas posteriores alterações; no decreto Estadual n° 200, de 16 de 
setembro de 2011, e suas alterações; no decreto Estadual n° 733, de 13 
de maio de 2013, e suas alterações; na lei complementar n° 101, de 04 
de maio de 2000 – lei de responsabilidade fiscal; no decreto Estadual n° 
870, de 04 de outubro de 2013; e demais legislações correlatas.
i – Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data.
ii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 01 de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo 
E rENda
Matrícula 5945555/1

Portaria Nº 1039 de 01 de aGosto 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através do 
decreto s/n de 01 de Janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771, de 02 
de Janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o disposto no art. 67, § 1° e § 2° da
lei federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações,
rESolVE:
  i – dESiGNar o(a) servidor(a), WaldEcir da SilVa cordEiro, Ma-
trícula: 80845438/3, cargo, Gerente infraestrutura, lotado, na Gerência 
de infraestrutura, contato: (91) 99614-8731, e-mail: waldecirscordeiro@
gmail.com, para atuar como Titular e o(a) servidor(a) JoSÉ lUiZ MoraES 
GoMES, Matrícula: 3193128/1, cargo Vigia, lotado na Gerência de infra-
estrutura, contato: (91) 98510-1712, e-mail: joseluizmoraesgomes1958@
gmail.com, para atuar como suplente do contrato administrativo n° 
14/2022, celebrado com a Empresa, MaiS GáS iNdÚSTria dE GaSES 
lTda EPP, cujo objeto é a recargas de 91 extintores de incêndio, tipo Pó 
Químico aBc de 6 Kg, em conformidade com as NBr, já existentes na sede 
e suas unidades conforme as especificações do Termo de Referência cons-
tante do anexo i do Edital do cotação eletrônica nº 14/2021 - SEaSTEr.
  Em conformidade com o disposto na lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, e suas posteriores alterações; no decreto Estadual n° 200, de 16 de 
setembro de 2011, e suas alterações; no decreto Estadual n° 733, de 13 
de maio de 2013, e suas alterações; na lei complementar n° 101, de 04 
de maio de 2000 – lei de responsabilidade fiscal; no decreto Estadual n° 
870, de 04 de outubro de 2013; e demais legislações correlatas.
i – Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data.
ii – registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém (Pa), 01 de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo 
E rENda
Matrícula 5945555/1

Protocolo: 834635

terMo aditiVo a coNtrato
.

2º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº.26/2021/seaster

Processo Nº2022/563500
objeto: prorrogação do prazo de vigência por mais 11 (onze) meses.
Vigência: 30/07/2022 a 30/06/2023
data da assinatura: 20/07/2022
Unidade orçamentária: 43101
funcional Programática: 08.122.1297.8338
Elemento de despesa: 3390 36
fonte: 0101
ação detalhada: 189.517
Valor Mensal: r$ 2.100,00
Valor Global: r$ 23.100,00
contratado: aSSociaÇÃo ProaTiVa do Pará cNPJ nº 24.305.576/0001-25
End: avenida almirante Barroso, Nº 3591, Bairro Souza - Belém/Pa, cEP: 
66.613-71
ordenador: inocencio renato Gasparim
Mat. 5945555/1

Protocolo: 834314

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 1023/2021 – 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 n° 2021/938273
rESolVE:
coNcEdEr Suprimento de fundos no valor de r$ 3.000,00 (TrÊS Mil 
rEaiS ), em favor do (a) servidor (a), lUiZ liMa loPES, GErENTE, Ma-
TricUla N° 8022541, cPf Nº 186.544.012 - 49 implementação de Equi-
pamentos Públicos de Segurança alimentar e Nutricional.
43.101 – 08.244.1505.8398 f:0101 201.373
dESPESa: : 339039 - Pessoa Jurídica: r$
3.000,00
fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação das despesas e 15 (quin-
ze) dias para prestação de contas, contados a partir da expedição da or-
dem bancária.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
27 de julho de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 834475

diÁria
.

Portaria Nº 1029/2022 – 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/ 897762
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rESolVE: autorizar o pagamento de 04 e ½ ( QUaTro e meia ) diá-
rias Para cada SErVidor ciTado aBaiXo ElioNE MarTiNS cHa-
VES,5718163/5,PSicoloGa,que se deslocara para o município de BrEVES 
no período de 15/08 a 19/08/2022 com objetivo da capacitação de traba-
lhadores do SUaS,SiNaSE e SiSaN.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.422.1505.8399 f:0139002241 234.094 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
28 de julho 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Portaria Nº 1040/2022 – 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/ 823184
rESolVE: autorizar o pagamento de 02 e ½ ( duas e meia ) diárias Para 
cada SErVidor ciTado aBaiXo roBSoN JoSÉ do ESPiriTo SaNTo Sa-
Gica,54193697/1,MoToriSTa que se deslocou para o Município de aba-
etetuba/Pa no período de 25/07 a 27/07/2022 com objetivo de conduzir 
Veiculo com os técnico da dQPE/SEaSTEr.
Classificação Orçamentária:
43.105 – 11.334..1504.8953 f:0101006357 266.744 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
01 de agosto 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Portaria Nº 1025/2022 – 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/ 927607
rESolVE: autorizar o pagamento de 07 e ½ ( sete e meia ) diárias Para 
cada SErVidor ciTado aBaiXo roSiValdo do Socorro MiraN-
da fErrEira, 57210050/2, GErENTE/GMP,EliZEU NEPoMUcENo Sil-
Va,3209067/1,aGENTE dE SErV. coMPlEMENTarES,iMar doS SaNToS 
rodriGUES,3219135/1 aGENTE adMiNiSTraTiVo, que se deslocaram 
para os municípios de Marabá e Xinguara no período de 31/07 a 07/08/2022 
com objetivo da implantação de Equipamentos Públicos de Segurança. ro-
BSoN JoSÉ do ESPiriTo SaNTo SaGica, 54193697/1, MoToriSTa com 
objetivo de conduzir veiculo com os técnico da GMP
Classificação Orçamentária:
43.101 – 08.244.1505.7678 f:0101006357 261.877 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
27 de julho 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Portaria Nº 1027/2022 – 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/ 933381
rESolVE: autorizar o pagamento de 05 e ½ ( cinco e meia ) diárias Para 
cada SErVidor ciTado aBaiXo JoSÉ ocEaN NUNES rodriGUES, cPf 
Nº 482.084.422 – 91, colaBorador EVENTUal,EdUardo ENriQUE 
SoUSa fErNaNdES, cPf Nº 883.418.362 – 20, colaBorador EVENTU-
al, que se deslocaram de MoJUi doS caMPoS Para BElÉM/Pa no período 
de 07/08 a 12/08/2022 com objetivo de apoio a organismos 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, 
28 de julho 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Portaria Nº 1026/2022 – 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/ 934276
rESolVE: autorizar o pagamento de 07 e ½ ( sete e meia ) diárias 
Para cada SErVidor ciTado aBaiXo aNa PaTricia araUJo ra-
MoS,57217289/3, coordENadora, oSValdo dE aNdradE loPES fi-
lHo, 54190378/1, aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo,lEoMarQUES crUZ 
doS SaNToS, 57192819/1,aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo, que se des-
locar para os Municípios de ParaUaPEBaS,caNNÃ doS caraJaS, XiNGU-
ra,rEdENÇÃo, MaraBá E JacUNda, no período de 07/08 a 14/08/2022 
com objetivo de atendimento dos Trabalhadores nos centros de Trabalho e
cidadania MarcElo BarroS SaNTiaGo, 54195628/1, MoToriSTa com 
objetivo de conduzir veiculo com equipe da dTE/SEaSTEr.

Classificação Orçamentária:
43.105 – 11.333.1504.8950 f:0101006357 266.734 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
28 de julho 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Portaria Nº 1028/2022 – 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/ 934106
rESolVE: autorizar o pagamento de 05 e ½ ( cinco e meia ) diárias Para 
cada SErVidor ciTado aBaiXo fraNcY GaBriEla MarQUES dE cHaU-
MoNT,80845399, coordENadora,KaTia SElENE TEiXEira dE MiraN-
da,5541182/2, aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo,lEoMarQUE crUZ doS 
SaNToS,57192819/1,aSSiSTENTE adMoiNiSTraTiVo, que se deslocara 
para os Municípios de TailaNdia, GoiaNESia, BrEU BraNco E TUcUrUi/
Pa no período de 01/08 a 06/08/2022 com objetivo de atendimento dos 
Trabalhadores nos centros de Trabalho e cidadania. raiMUNdo PErEi-
ra SoarES, MoToriSTa, 3542686, com objetivo de conduzir veiculo com 
equipe técnica da dTE/SEaSTEr.
Classificação Orçamentária:
43.105 – 11.333.1504.8950 f:0101006357 266.734 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
28 de julho 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Portaria Nº 1024/2022 – 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/ 937667
rESolVE: autorizar o pagamento de 02 e ½ ( duas e meia ) diárias 
Para cada SErVidor ciTado aBaiXo Maria JoSÉ BriTo dE SoU-
Sa,577.177.292 – 53, colaBorador EVENTUal que se deslocara de Mo-
cajuba para Belém/Pa no período de 08/08 a 10/08/2022 com objetivo 
apoi a organismos 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, 
27 de julho 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Portaria Nº 1030/2022 – 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/ 940499
rESolVE: autorizar o pagamento de 19 e ½ ( dEZENoVE e meia ) diárias 
Para cada SErVidor ciTado aBaiXo E4liZaBETH doS SaNToS Mar-
QUES, 54186053/2, aSSiSTENTE Social, que se deslocara para os Mu-
nicípios de coNcEiÇÃo do araGUaia, cUMarU do NorTE, BaNNacH, 
oUrilÂNdia do NorTE e aGUa aZUl do NorTE, no período de 19/08 a 
07/09/2022, com objetivo apoio à Gestão e aos Serviços Socioassistenciais.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.244.1505.8863 f:0139006699 234.135 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
28 de julho 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Portaria Nº 1022/2022 – 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/ 941773
rESolVE:
autorizar o pagamento de 02 e ½ (duas e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo:
BrUNo daNiEl da coSTa doS SaNToS, colaBorador EVENTUal, cPf
Nº002.983.852 - 52 que se deslocara SÃo MiGUEl do GUaMá,SÃo do-
MiNGoS do caPiM no período de 03/08 a 05/08/2022 com objetivo QUa-
lificaÇÃo Social E ProfiSSioNal.
Classificação Orçamentária:
43.105 – 11.333.1504.8948 f:0101 266.730 339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
27 de julho 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1
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Portaria Nº 1022/2022 – 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/ 941947
rESolVE:
autorizar o pagamento de 02 e ½ (duas e meia) diárias Para cada SEr-
Vidor ciTado aBaiXo: BrUNo daNiEl da coSTa doS SaNToS, cola-
Borador EVENTUal, cPf Nº002.983.852 - 52 que se deslocara MÃE do 
rio,iPiXUNa do Pará no período de 11/08 a 13/08/2022 com objetivo 
QUalificaÇÃo Social E ProfiSSioNal.
Classificação Orçamentária:
43.105 – 11.333.1504.8948 f:0101 266.730 339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
27 de julho 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Portaria Nº 1031/2022 – 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/ 947841
rESolVE: autorizar o pagamento de 03 e ½ ( Três e meia ) diárias Para 
cada SErVidor ciTado aBaiXo Valdo diViNo da SilVa filHo, 
5945803/1, SEcrETario adJUNTo dE ESTado dE aSSiSTENcia Social 
que se deslocara para os Municípios de Nova Esperança do Piriá e Garrafão 
do Norte no período de 02/08 a 05/08/2022 com objetivo apoio à Gestão
e aos Serviços Socioassistenciais. raiMUNdo alEXaNdrE corrEa doS 
SaNToS, 35076/1, MoToriSTa com objetivo de conduzir veiculo da SEaS-
TEr com o Senhor adjunto de assistência Social.
Classificação Orçamentária:
43.101 – 08.244.1505.8863 f:0101006357 234.191 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda 
em, 28 de
julho 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 834406

.

.

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 691 de 29 de JULHo de 2022
Pae: 2022/927692

o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Go-
vernamental de 30 de abril de 2021, publicado no doE 34.571 de 03 de 
maio de 2021, e considerando da lei Estadual nº 7.794 de 14 de janeiro 
de 2014 e no decreto nº 1.047 de 05 de maio de 2014 que regulamenta a 
Gratificação de Desempenho de Atividade Socioeducativa – GDAS.
 considerando que a comissão GdaS concluiu os trabalhos de consolidação 
das avaliações de desempenho individual e institucional;
considerando a necessidade de Homologação do resultado final com di-
vulgação na Imprensa Oficial e em meio eletrônico, conforme o art. 28 do 
decreto Estadual nº 1.047 de 05 de maio de 2014.
 rESolVE:
HOMOLOGAR, o resultado final das Avaliações de Desempenho Individual 
e institucional do 1º Quadrimestre referente ao período de 16/01/2022 a 
15/05/2022 dos servidores lotados na fundação de atendimento Socioedu-
cativo do Pará, com a devida publicação da relação da pontuação total no 
site eletrônico http://www.fasepa.pa.gov.br/;
iNforMar a abertura do prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, a contar 
desta publicação, para interposição de recurso perante a comissão GdaS, 
com as razões que o fundamentem e o justifiquem, bem como com todos 
os documentos capazes de comprovar seus argumentos.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do Pará
 luiz celso da Silva- Presidente da faSEPa

Protocolo: 834675

Portaria Nº. 633 de 06 de JULHo de 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Gover-
namental de 30 de abril de 2021, publicado no doE 34.571 de 03 de maio 
de 2021, e considerando o disposto no artigo 199 da lei 5.810, de 24 de 
Janeiro de 1994.
considerando os princípios da legalidade, da impessoalidade, da Morali-
dade, da Publicidade e da Eficiência, Insculpidos no artigo 37, caput, da 
constituição federal/88.
considerando ser poder – dever da administração Pública a apuração de 
irregularidades no Serviço público, conforme prescrito nos artigos 199 e 
200, da lei Estadual nº. 5810/94.
considerando a Sindicância investigativa nº. 11/2021 – Processo nº. 
2016/324969, considerando ainda o julgamento que determinou o arqui-
vamento do Processo, fundamentado no art. 201 da lei nº. 5.810/94.
considerando o Parecer Jurídico nº 84/2022 – ProJUr/faSEPa
r E S o l V E:
acaTar a sugestão emitida pela d. comissão, com fundamentos no art. 
201, i da lei 5.810/94, para determinar o arQUiVaMENTo do Processo, 
pela ausência de elementos comprobatórios capazes de configurar conduta 
irregular à servidora.
lUiZ cElSo da SilVa
Presidente da faSEPa

Portaria Nº. 654 de 14 de JULHo de 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Gover-
namental de 30 de abril de 2021, publicado no doE 34.571 de 03 de maio 
de 2021, e considerando o disposto no artigo 199 da lei 5.810, de 24 de 
Janeiro de 1994.
considerando os princípios da legalidade, da impessoalidade, da Morali-
dade, da Publicidade e da Eficiência, Insculpidos no artigo 37, caput, da 
constituição federal/88.
considerando ser poder – dever da administração Pública a apuração de 
irregularidades no Serviço público, conforme prescrito nos artigos 199 e 
200, da lei Estadual nº. 5810/94.
considerando o Pad nº. 10/2022 – Processo nº. 2019/570304, conside-
rando ainda o julgamento que determinou o arquivamento do Processo, 
fundamentado no art. 201 da lei nº. 5.810/94.
considerando o Parecer Jurídico nº 143/2022 - ProJUr/faSEPa
r E S o l V E:
acaTar a sugestão emitida pela d. comissão, com fundamentos no art. 
201, inciso i, da lei 5.810/94, para determinar o arQUiVaMENTo do Pro-
cesso, pela ausência de elementos comprobatórios capazes de configurar 
infração disciplinar de servidor.
lUiZ cElSo da SilVa
Presidente da faSEPa

Protocolo: 834803

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 690 de 29 de julho de 2022- coNcEdEr: 30  
dias  de licença Prêmio a servidora:daniela de Jesus Mota Yasunaga,  
mat:54197154/1, cargo:monitor , triênio: 2009/2012, período  01.08.22 
a 30.08.22.
luiz celso da Silva-Presidente-faSEPa.

Protocolo: 834514

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 369/2022, PUBLicada No doe 
Nº 34.946 de 26 de aBriL de 2022

onde se lê: 04.08.22 a 02.09.22
 Leia-se: 01.08.22  a 30.08.22
luiz celso da Silva-Presidente da faSEPa

Protocolo: 834554

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 394, de 1º de aGosto de 2022.
Processo nº 943405/2022.
oBJETiVo: realizar visita institucional e domiciliar aos familiares de ado-
lescente, custodiado no CIAM/BELÉM, conforme justificado nos termos do 
processo.
oriGEM: BElÉM/Pa - dESTiNo: caSTaNHal/Pa.
PErÍodo: 01/08/2022 a 01/08/2022. – (0,5) diária
SErVidorES: dEiSE fErNaNda aGUiar dE oliVEira, aSSiSTENTE So-
cial, Matricula 97571506/2, e JoÃo da SilVa coNcEiÇÃo, MoToriSTa, 
Matricula 3215342/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 834553
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Portaria Nº 393, de 1º de aGosto de 2022.
Processo nº 943364/2022.
oBJETiVo: Entregar adolescente, custodiado no ciaM/BElÉM, aos fami-
liares em cumprimento a determinação judicial, conforme justificado nos 
termos do processo.
oriGEM: BElÉM/Pa - dESTiNo: ParaGoMiNaS/Pa.
PErÍodo: 26/07/2022 a 27/07/2022. – (1,5) diária
SErVidorES: roNilSoN fErNaNdES corrEa, MoToriSTa, Matricula 
8005718/1.
lUiZ cElSo da SilVa
PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 834542
..

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

Portaria
.

Portaria de desiGNaÇÃo de FiscaL Nº 456 
de 21 de JULHo de 2022

o SEcrETario dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
das suas atribuições que lhe confere a lei 7.029/2007,
rESolVE:
art. 1º designar os servidores abaixo indicados para, com observância na 
legislação vigente, atuar como fiscal do contrato celebrado entre a Secre-
taria de Estado de Justiça e direitos Humanos e a Empresa JEffErSoM 
ESTrUTUra Para EVENToS EirEli-EPP.
coNTraTo Nº 13/2022
oBJETo: a contratação de empresa especializada na locação de apare-
lhamento para eventos diversos, incluindo montagem e desmontagem de 
sons e iluminação, grupo gerador, telões, som móvel e afim, sob demanda, 
na região Metropolitana de Belém. Processo nº 2022/544077.
fiScal TiTUlar: VaNESSa cUNHa fariaS - Matrícula 57220877
fiScal SUBSTiTUTo: iNGridE KariME SoarES diaS – Matrícula 
5958837/1
Art. 2º. O fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacio-
nadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados e fará relatórios mensais 
que serão enviados à coordenadoria de administração e finanças até o dia 
10 subsequente de cada mês.
art. 3º. as decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
fiscal deverão ser encaminhadas aos seus superiores, em tempo hábil, 
para adoção das medidas convenientes.
art. 4º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
art. 5º. dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
SEcrETario dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS

Protocolo: 834429
Portaria Nº 458/2022-GGP/seJUdH 

BeLÉM (Pa), 27 de JULHo de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/04/2022, 
publicado no doE nº 34.918 de 01/04/2022 e,
coNSidEraNdo o artigo 74 da lei nº. 5810 de 24 de janeiro de 1994 – 
rJU/Pa e, o processo administrativo eletrônico nº 2021/849758.
rESolVE:
dESiGNar, a servidora: Jeanete da Silva Gomes, matrícula nº 54188359/3, 
ocupante do cargo de Técnico em Gestão de direitos Humanos e cidada-
nia, para responder pelo cargo de coordenador do Programa raízes, no 
período de 05/08/2021 a 20/08/2021, em virtude do titular, o servidor: 
diego Mendes da Mota coelho, matrícula nº 5912132/2, encontrar-se em 
licença Saúde.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM

Protocolo: 834450
Portaria Nº 447/2022-GGP/seJUdH 

BeLÉM (Pa), 26 de JULHo de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/04/2022, 
publicado no doE nº 34.918 de 01/04/2022 e,
coNSidEraNdo o artigo n°. 72, da lei 5.810/1994 - rJU-Pa, e, os Proces-
sos administrativos Eletrônicos nº. 2021/1350462.
rESolVE:
coNcEdEr 20 (vinte) dias de licença paternidade ao servidor: diego Men-
des da Mota coelho, matrícula nº 5912132/3, ocupante do cargo de coor-
denador, no período de 18/11/2021 a 07/12/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 834479

Portaria Nº 446/2022-GGP/seJUdH 
BeLÉM (Pa), 29 de JULHo de 2022.

o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 01/04/2022, 
publicado no doE nº 34.918 de 01/04/2022 e,
coNSidEraNdo o artigo 74, da lei nº. 5810 de 24 de janeiro de 1994 – 
rJU/Pa.
rESolVE:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias regulares ao servidor listado a baixo.
 

Matrícula servidor exercício Período

5900701/1 rosa cristina da Silva Nogueira 2022 01/08/2022 a 30/08/2022

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ValBETÂNio BarBoSa MiilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos.

Protocolo: 834482

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 426/2022-GGP/seJUdH de 13 de JULHo 
de 2022 PUBLicada No doe Nº 35.048 de 15 de JULHo de 2022.
oNde se LÊ:
No PErÍodo dE 04/08/2022 a 02/08/2022
Leia se:
No PErÍodo dE 04/08/2022 a 02/09/2022

Protocolo: 834461
errata

coNTraTada - JEffErSoM ESTrUTUra Para EVENToS EirEli-EPP,
cNPJ/Mf nº 03.746.510/0001-09
oNde se LÊ:
coNTraTo Nº 12/2022 -SEJUdH
Processo: 2022/544077
Leia-se:
coNTraTo Nº 13/2022 -SEJUdH
Processo: 2022/544077
Protocolo n° 833282 de 28/07/2022

Protocolo: 834430

.

.

diÁria
.

Portaria N° 463 de 21 de JULHo de 2022 
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso de 
suas atribuições legais e regulamentares;
coNSidEraNdo os termos o decreto de 11 de fevereiro de 2021, publica-
ção no doE Nº 34.490, de 12 de fevereiro de 2021.
 coNSidEraNdo, os termos do Processo Nº 2022/923555.
r E S o l V E:
coNcEdEr SEiS E MEia diárias em favor dos servidores desta SEJU-
DH, abaixo identificados, - para realizar  Eventos Intersetoriais e Regionais 
de  Políticas sobre drogas, no período de 07 a 13/08/2022, nos municípios 
de Mãe do rio, aurora do Pará, ipixuna do Pará e Paragominas/Pa
 

Nome cargo Matrícula

alBErSoN THoMÉ doS SaNToS coordenador 596044/3

roBSoN dE aSSUNÇÃo SoUZa Gerente 5955744/3

caMila MaciEl MarTiNS Terapêutica ocupacional 55587171/3

PEdro JoSÉ SilVa da SilVa Motorista 57192939/2

oSMar fErrEira GUiMarÃES Motorista 57230905

MariZa da SErra NoGUEira assistente Social 3199762/1

UliSSES MoNTEiro dE liMa Técnico em Gestão de Esporte 5212197/3

ElEoNora Maria MENdoNÇa fiGUEira Técnico em Gestão de cidadania e dH 54194430/2

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 21 dE JU-
lHo dE 2022
ValBETÂNio MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 834399



diário oficial Nº 35.064   85Terça-feira, 02 DE AGOSTO DE 2022

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

Portaria
.

Portaria N° 074/2022 – GGa/sedeMe - 
BeLÉM/Pa, 1º de aGosto 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, rESolVE:
considerando a necessidade de realização anual de inventário do estoque 
de almoxarifado existente na SEdEME;
considerando artigo 21 do decreto Governamental nº 2.002, de 19/11/2021, 
publicado no DOE nº 34.771 – EDIÇÃO EXTRA, de 19/11/2021, retificado 
no doE nº 34.782, de 01/12/2021;
rESolVE:
i – dESiGNar os servidores: roBErTa TaVarES frEirE da SilVa ar-
rUda, identidade funcional nº 5929570/1, na qualidade de Presidente, 
ViValdo SENa dE aBrEU, identidade funcional nº 5946199/1, na qualida-
de de 1º Membro; aMaNda NaYara SErra MoraiS, identidade funcional 
nº 5944287/2, na qualidade de 2º Membro; e JoÃo MaTHEUS BarBoSa 
NErY MarQUES, identidade funcional nº 5957146/2, na qualidade de 3º 
Membro, para comporem a comissão de inventário do Estoque de almoxa-
rifado da Secretaria de Estado de desenvolvimento Econômico, Mineração 
– SEdEME, respondendo por todos os atos inerentes à função;
ii – ESTaBElEcEr as seguintes competências à comissão:
a. Verificar a existência física dos materiais de consumo em estoque;
b. informar seu estado de conservação;
c. detectar irregularidades que porventura existam e providenciar a regu-
larização;
d. registrar as baixas dos materiais no Sistema de Materiais e Serviços 
em consonância com o Manual de rotinas do SiMaS do Estado do Pará 
localizado no sítio http://www.compraspara.pa.gov.br/governo/manuais;
e. Elaborar inventário anual de almoxarifado;
f. Cumprir fielmente as normas estabelecidas no Manual de Rotinas do 
SiMaS do Governo Estado do Pará;
iii – a vigência da referida comissão será de 01 (um) ano;
iV – Esta Portaria retroage seus efeitos a contar de 1º de maio de 2022;
V – ficam revogadas todas as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 1º de agosto de 2022.
aNadElia diViNa SaNToS
Secretária adjunta de Gestão administrativa

Protocolo: 834423
Portaria Nº 073/2022 – GGa/sedeMe- 

BeLÉM/Pa, 1º de aGosto 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 e PorTaria Nº 03/2021 – GS/
SEdEME, de 15/04/2021, publicada no doE nº 34.554, de 16/04/2021;
considerando a necessidade de realização anual do inventário e avaliação 
dos bens patrimoniais pertencentes à SEdEME;
considerando artigo 21 do decreto Governamental nº 2.002, de 19/11/2021, 
publicado no DOE nº 34.771 – EDIÇÃO EXTRA, de 19/11/2021, retificado 
no doE nº 34.782, de 01/12/2021;
rESolVE,
i – dESiGNar os servidores: roBErTa TaVarES frEirE da SilVa ar-
rUda, matrícula funcional nº 5929570/1, na qualidade de Presidente; 
SilVaNo oliVEira da SilVa JUNior, matrícula funcional nº 5955396/2; 
aNdErSoN roBErTo caSTro aMaZoNaS, matrícula funcional nº 
5939994/3; aMaNda NaYara SErra MoraiS, matrícula funcional nº 
5944287/2; e JoÃo MaTHEUS BarBoSa NErY MarQUES, matrícula fun-
cional nº 5957146/2, na qualidade de Membros, para comporem a comis-
são de inventário e avaliação dos Bens Patrimoniais da Secretaria de Es-
tado de desenvolvimento Econômico, Mineração – SEdEME, respondendo 
por todos os atos inerentes à função;
ii – ESTaBElEcEr as seguintes competências à comissão:
a. Verificar a existência física dos bens patrimoniais;
b. avaliar e informar o estado de conservação dos bens patrimoniais e, 
consequentemente, eventual inservibilidade dos mesmos;
c. Verificar a necessidade de utilização do patrimônio na unidade inventariada;
d. detectar irregularidades que porventura existam e providenciar a regularização;
e. registrar as baixas dos bens em consonância com o Manual de Gestão 
do Patrimônio Mobiliário do Estado do Pará;
f. Elaborar inventário anual dos bens patrimoniais;
g. Cumprir fielmente as normas estabelecidas no Manual de Gestão do 
Patrimônio Mobiliário do Estado do Pará.
iii – a vigência da referida comissão será de 01 (um) ano;
iV – Esta Portaria retroage seus efeitos a contar de 1º de maio de 2022;
V – ficam revogadas todas as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 1º de agosto de 2022.
aNadElia diViNa SaNToS
Secretária adjunta de Gestão administrativa

Protocolo: 834417

diÁria
.

Portaria N° 475/2022 - daF/sedeMe - 
BeLÉM, 01 de aGosto de 2022.

Nome:GErSoN WaNZEllEr rodriGUES/Matricula:n°73504153/2/
cargo:Gerente/origem:Belém-Pa/destino:altamira-Pa/Período:01 a 
12/08/2022/diárias: 11,5 (onze e meia)/objetivo:realizar vistorias técni-
cas para levantamento das demandas de obras de energia elétrica em 
comunidades locais.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 834452
Portaria N° 473/2022 – daF/sedeMe - 

BeLÉM, de 01 de aGosto de 2022.
Nome:lia VidiGal Maia/Matricula:n°5947700/1/cargo:aSSESSor ESPE-
cial ii/origem:Belém-Pa/destino:Goiânia-Go/Período:23a 27/08/2022/
diárias:4,5(quatro e meia)/objetivo:participar do curso “coNEX 2022-
Nova lei de licitações e contratos! Uma nova jornada!”.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 834346

.

.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato
contrato: 22/2022 – JUcePa.
Pae n° 2022/705394
Exercício: 2022
Vigência: 01/08/2022 a 31/07/2023
Valor do contrato: r$ 212.652,00 (duzentos e doze mil seiscentos e cin-
quenta e dois reais).
objeto: o objeto do presente contrato é a contratação de pessoa jurídica 
especializada na prestação de serviços de locaÇÃo dE VEÍcUloS aUTo-
MoTorES TErrESTrES, sem motorista, para atender em todo território 
estadual, os órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado do Pará, 
conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Refe-
rência, anexo do Edital.
contratado: cS BraSil froTaS S.a, inscrita no cNPJ 27.595.780/0001-
16, com sede avenida Saraiva, nº. 400, sala 08, bairro Vila cintra, cEP 
08.745-900, na cidade de Mogi das cruzes, Estado de São Paulo
orçamento:
72201.23.122.1297.8338 operacionalização das ações admonistrativas
Natureza da despesa: 339033.03 locomoção de veículos
fonte: 0261/0661 rec da adm indireta (próprios)
Pi: 4120008338c
data de assinatura: 29/07/2022
dê ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenador: Vilson João Schuber – Presidente em exercício da JUcEPa.

Protocolo: 834332

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº. 0965/2022, de 28 de JULHo 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 de-
legadas pela Portaria nº. 071/2019, 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 2022/951991, de 28/07/2022, 
e Memorando nº 459/2022, de 28/07/2022 - difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i – dESiGNar o servidor fraNciSco dEMÉTrio dE carValHo NETo, 
Matrícula nº. 5956734/1, cargo/função: coordenador de Núcleo regional, 
como fiscal do Contrato celebrado entre a Secretaria de Estado de Desen-
volvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e a Empresa abaixo:
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coNtrato eMPresa oBJeto

111/2022 cal construtora Eireli

Execução de 16 Microssistemas de abastecimento de 
água, sendo 10(dez), no Município de Santarém/Pa, 02 
(dois) no Município de Belterra/Pa,02 (dois) no Município 

de alenquer/Pa e 02 (dois) no Município de Prainha/
Pa- lote 01.

ii – dESiGNar a servidora alBa ValÉria liMa JorGE, Matrícula nº. 
5121345/1, Cargo/Função: Coordenador, 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.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 834412
Portaria Nº. 0968/2022, de 28 de JULHo 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 orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/953624, de 28/07/2022, 
e Memorando nº 461/2022, de 28/07/2022 - difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i – dESiGNar o servidor lÉo criSTiaNo da coSTa SaNToS, Matrícula nº. 
5965143/1, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas – Engenhei-
ro Civil, como fiscal do Convênio celebrados entre a Secretaria de Estado de 
desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e o Órgão abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

245/2022 Prefeitura Municipal de itupiranga construção do Ginásio Poliesportivo, no Município de 
itupiranga/Pa.

ii – dESiGNar o servidor lUiS MarcElo alaMar dE SoUSa, Matrícula 
nº. 54190976/3, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas – 
Engenheiro Sanitarista, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a 
execução do convênio, acima descrito, nos impedimentos legais e even-
tuais do titular.
iii- Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 834407
Portaria Nº. 0969/2022, de 29 de JULHo 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 orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/952131, de 28/07/2022, 
e Memorando nº 460/2022, de 28/07/2022- difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor láZaro cEZar da SilVa liMa JUNior, Matrícula 
nº. 5913247/3, cargo/função: diretor de Planejamento de obras e confor-
midade, como fiscal do Contrato celebrado entre a Secretaria de Estado de 
desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e a Empresa abaixo:

coNtrato eMPresa oBJeto

108/2022 consórcio Novo Tucuruí construção do Novo Hospital regional de Tucuruí, neste 
Estado.

ii – dESiGNar o servidor oBErlaNdES JUNior da SilVa coSTa, Ma-
trícula nº. 5946508/1, cargo/função: coordenador, para acompanhar e 
fiscalizar, como suplente, a execução do contrato, acima descrito, nos im-
pedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 834499
Portaria Nº. 0974/2022, de 29 de JULHo 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 orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/947928, de 27/07/2022, 
e Memorando nº 449/2022, de 27/07/2022 - difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i – dESiGNar o servidor lÉo criSTiaNo da coSTa SaNToS, Matrícula nº. 
5965143/1, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas – Engenhei-
ro 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

257/2022 Prefeitura Municipal de São Miguel do 
Guamá

construção da Praça da Vila frança, no Município de São 
Miguel do Guamá/Pa.

ii – dESiGNar o servidor PaUlo aNdrÉ doS SaNToS MoNTEiro, Matrí-
cula nº 57176077/1, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- 
Engenheiro Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução 
do convênio, acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do ti-
tular.
iii- Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 834516
Portaria Nº.0975/2022, de 29 de JULHo 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 orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/948689, de 27/07/2022, 
e Memorando nº 455/2022, de 27/07/2022– difiS/SEdoP.
r E S o l V E: 
i – dESiGNar o servidor láZaro cÉZar da SilVa liMa JÚNior, Matrícula 
nº 5913247/3, cargo/função: diretor de Planejamento de obras e confor-
midade, como fiscal dos Convênio celebrado entre a Secretaria de Estado 
de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e o Órgão abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

289/2022 Prefeitura Municipal de castanhal
Execução de serviços de drenagem e Pavimentação as-
fáltica das Vias Passagem do arame e r. Padre Salvador 
Tracaioli, Horto florestal do Município de castanhal/Pa.

ii- dESiGNar a servidora dUlcÍlia alVES doS SaNToS SilVa NETa, Ma-
trícula nº. 5965146/1, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- 
Engenheiro Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução 
do convênio, acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 834519
Portaria Nº. 0970/2022, de 29 de JULHo 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 orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/948233, de 27/07/2022, 
e Memorando nº 451/2022, de 27/07/2022- difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar a servidora JoSiaNE BarBoSa da SilVa, Matrícula nº 
5965139/1, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenhei-
ro 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

268/2022 Prefeitura Municipal de aurora do Pará reforma da Quadra de aparecida, no Município de aurora 
do Pará/Pa.

ii - dESiGNar o servidor PaUlo aNdrÉ doS SaNToS MoNTEiro, Matrícula 
nº 57176077/1, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas- En-
genheiro Civil, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do 
convênio, acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.
iii- Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 834504
Portaria Nº. 0971/2022, de 29 de JULHo 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 orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo 2022/948453, de 27/07/2022, e 
Memorando nº 453/2022, de 27/07/2022- difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar o servidor fraNciSco dEMÉTrio dE carValHo NETo, Ma-
trícula nº 5956734/1, cargo/função de coordenador de Núcleo regional, 
como fiscal do Convênio celebrado entre a Secretaria de Estado de Desen-
volvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e o Órgão abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

281/2022 Prefeitura Municipal de faro reforma do complexo cultural e Esportivo  (Bumbódro-
mo), no Município de faro/Pa.

ii – dESiGNar o servidor PaUlo fraNciNETTE MarQUES, Matrícula nº 
6661/1, cargo/função de 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.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 834506
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Portaria Nº. 0972/2022, de 29 de JULHo 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 orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo 2022/948365, de 27/07/2022, e 
Memorando nº 452/2022 de 27/07/2022 - difiS/SEdoP.
r E S o l V E:
i - dESiGNar a servidora dUlcÍlia alVES doS SaNToS SilVa NETa, 
Matrícula nº 5965146/1, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Pú-
blicas- Engenheiro Civil, como fiscal do Convênio celebrado entre a Secre-
taria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e 
o Órgão abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

272/2022 Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará
implantação de estacionamento da avenida Tancredo Ne-
ves com área de alimentação, no Município de Goianésia 

do Pará/Pa.

ii - dESiGNar o servidor lUiS MarcElo alaMar dE SoUSa, Matrícula 
nº. 54190976/3, cargo/função: Técnico em Gestão de obras Públicas – 
Engenheiro Sanitarista, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a 
execução do convênio, acima descrito, nos impedimentos legais e even-
tuais do titular.
iii - Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.
dê ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 834510
Portaria Nº. 0973/2022, de 29 de JULHo 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 orientação do art. 67, da lei 8.666/93, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/948028, de 27/07/2022, 
e Memorando nº 450/2022, de 27/07/2022 - 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- Engenheiro 
Civil, como fiscal do Convênio celebrado entre a Secretaria de Estado de De-
senvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP e o Órgão abaixo:

coNVÊNio ÓrGÃo oBJeto

258/2022 Prefeitura Municipal de augusto corrêa
reforma da orla da cidade de augusto corrêa, incluindo 
a construção do Pier em concreto armado e Banheiro 

público, neste Estado.

ii – dESiGNar o servidor oBErlaNdES JÚNior da SilVa coSTa, Ma-
trícula nº 5946508/1, 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.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 834513

errata
.

errata
Na matéria, protocolo nº 822938, publicada no doe nº º 35.031, 
de 01 de JULHo de 2022-ediÇÃo eXtra, referente ao extrato do 
convenio nº 280/2022:
oNde se LÊ: Valor Global: r$ 875.859,29
Leia-se: Valor Global: r$ 3.550.435,45
ordenador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 834557
errata
Na matéria, protocolo nº 809168, publicada no doe nº º 34.996, de 
06 de JUNHo de 2022-
oNde se LÊ: 1° TErMo adiTiVo ao coNVÊNio Nº 03/2021
Leia-se: 2° TErMo adiTiVo ao coNVÊNio Nº 03/2021
ordenador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 834577

terMo aditiVo a coNtrato
.

3º tac Nº 28/2020 – tP Nº 17/2019
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – 
cNPJ 03.137.985/0001-90
Infinity Engenharia Ltda – CNPJ 17.630.678/0001-50
objeto: reforma e revitalização de Praças, no município de Belém/Pa.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1o, II e IV da Lei no 8.666/93.
Vigência: 27/07/2022 a 27/07/2023
data da assinatura: 27/07/2022
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 834465

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 0980/2022, de 29 de JULHo 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 autos do Processo nº 2022/946478, de 28/07/2022 – 
coSG/SEdoP;
rESolVE:
i - coNcEdEr ao servidor lEoNidaS daS NEVES MoNTEiro lEoPoldi-
No, Matrícula n°. 57196031/1; cargo/função: Motorista, Suprimento de 
fundos no valor de r$ 100,00 (cem reais) o qual deverá observar a classi-
ficação orçamentária abaixo:

Programa de trabalho Fonte de recurso Natureza de despesa Valor
07.8463 0101 339033 100,00

ii - ESTaBElEcEr o prazo para aplicação do suprimento de fundo de até 
30 (trinta) dias contados a partir da emissão da ordem Bancária e para 
prestação de contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término do prazo 
estabelecido para aplicação dos recursos.
registre-se, Publique-se e cumpra-se;
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 834491
Portaria Nº 0977/2022, de 29 de JULHo 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 autos do Processo nº 2022/951012, de 28/07/2022 – 
coSG/SEdoP;
rESolVE:
i - coNcEdEr ao servidor lEoNidaS daS NEVES MoNTEiro lEoPoldi-
No, Matrícula n°. 57196031/1; cargo/função: Motorista, Suprimento de 
fundos no valor de r$ 100,00 (cem reais) o qual deverá observar a classi-
ficação orçamentária abaixo:

Programa de trabalho Fonte de recurso Natureza de despesa Valor
07.8890 0101 339014 100,00

ii - ESTaBElEcEr o prazo para aplicação do suprimento de fundo de até 
30 (trinta) dias contados a partir da emissão da ordem Bancária e para 
prestação de contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término do prazo 
estabelecido para aplicação dos recursos.
registre-se, Publique-se e cumpra-se;
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 834527

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 0979/2022, de 29 de JULHo 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 2022/946478 de 27/07/2022 
– coNci/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
e colaborador abaixo relacionados:
NoME: Janete do Socorro Batista de lima, Matrícula nº. 54180774/4; car-
go/função: diretor.
NoME: Marcelo do Socorro Pina Barbosa, cPf: 591.893.122-87; cargo/
função: colaborador Eventual.
oBJETiVo: realizar duas Pré-conferências Municipais das cidades (quarta 
e quinta-feira), que culminará na 3º conferência Municipal das cidades do 
Município de Bujaru/Pa, e reunião com a Prefeitura Municipal e conselho 
Municipal das cidades.
NoME: leônidas das Neves Monteiro leopoldino, Matrícula nº 57196031/1; 
cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com a servidora e o colaborador Eventual, 
ao referido Município.
dESTiNo: Bujaru/Pa.
diária: 2,5 (duas e meia).
PErÍodo: 02 a 04/08/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 834490



88  diário oficial Nº 35.064 Terça-feira, 02 DE AGOSTO DE 2022

Portaria Nº.0963/2022, de 28 de JULHo 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 2022/942050, de 26/07/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Marcus Vinicius angelim de azevedo, Matrícula nº 6403603/2; car-
go/função: coordenador.
oBJETiVo: fiscalização na obra de construção de Encosta, Urbanização e 
drenagem de 236,00m da orla da Vila de Marudazinho- contrato 20/2019, 
no Município de Marapanim/Pa.
NoME: Jonatas Soares Pereira, Matrícula nº 57202050/2; 
cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor, ao referido Município.
dESTiNo: Marudazinho-Marapanim/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 04/08/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 834420
Portaria Nº. 0967/2022, de 28 de JULHo 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 2022/943010, de 27/07/2022 
– coSG/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:
NoME: andreson rannyery lima de Sousa, Matrícula nº 57201117/1; car-
go/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com técnico da SEdoP, ao distrito de Be-
lém- Mosqueiro, com fim de assessoramento técnico necessário referente 
às obras de pavimentação asfáltica.
dESTiNo: Mosqueiro (distrito de Belém)/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 28/07/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 834410
Portaria Nº.0964/2022, de 28 de JULHo 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 2022/942031, de 26/07/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: carlos andré da Silva araújo, Matrícula nº 6403603/2; cargo/fun-
ção: Técnico em Gestão de obras Públicas - Engenheiro civil.
oBJETiVo: fiscalização na construção do Trapiche Municipal do caiçaua, 
no Município de Santa Bárbara do Pará/Pa.
NoME: Jaime Peres de oliveira, Matrícula nº 7030/1; cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor, ao referido Município.
dESTiNo: Santa Bárbara do Pará/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 01/08/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 834415
Portaria Nº. 0978/2022, de 29 de JULHo 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 2022/953547, de 28/07/2022 
– NrM/SEdoP.
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor 
abaixo relacionado:

NoME: Thalys Soares feitosa, Matrícula: 55207864/1, cargo/função: co-
ordenador de Núcleo.
oBJETiVo: Participar da reunião com a Secretaria de obras local e repre-
sentantes da empresa do contrato 20/2021, para tratar de estratégias a 
serem adotadas para regulação da conclusão do objeto.
dESTiNo: itupiranga/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 02/08/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 834528
Portaria Nº.0976/2022, de 29 de JULHo 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 2022/951012, de 28/07/2022 
– difiS/SEdoP;
r E S o l V E:
coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo relacionados:
NoME: Edir Moreira cavalcante, Matrícula nº 54181365/2; cargo/função: 
Técnico em Gestão de obras Públicas- Engenheiro Eletricista.
oBJETiVo: fiscalização na iluminação em lEd, referente ao convênio 
001/2022, no Município de Bujaru/Pa.
NoME: leônidas das Neves Monteiro leopoldino, Matrícula nº 57196031/1; 
cargo/função: Motorista.
oBJETiVo: conduzir o veículo com o servidor, ao referido Município.
dESTiNo: Bujaru/Pa.
diáriaS: 0,5 (meia).
daTa: 08/08/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 834526

.

.

COMPANHIA DE HABITAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo N.º 09/2022
Processo nº: 2022/1064145
Objeto: Aquisição de aparelho telefônico de mesa, com tecla flash, mode,mu-
te,pause, lnd, dois níveis de companhia. 03 funções flash, radial/rediscar e 
mute/mudo 03 volumes de campainhia. 02 timbres de campanhia. disponivel 
e 2 versões: com e sem chave de bloqueio. posições mesa e parede duração 
do flash – 300 ms. sinalização de linha – pulso e tom. Marca Elgin.
Empresa: V. B. araUJo MoNTEiro coMÉrcio – ME
cNPJ: 17.431.302/0001-17
Valor: r$ 1.881,20 (um mil,oitocentos e oitenta e um reais e vinte centavos)
Programa de Trabalho: 16.122.1297.8338
Plano interno: 412.000.8338-E- fonte: 0261
Natureza de despesa: 449052
fundamentação legal: art. 29, ii da lei federal nº 13.303/2016, com o 
art. 80, ii do regulamento interno de licitações e contratos da coHaB/Pa 
c/c a nova redação do art. 2º do decreto nº 2.168 de 10/03/2010 (alterado 
pelo decreto Estadual nº 856, de 24 de junho de 2020), que instituiu o Sis-
tema de cotação Eletrônica de Preços, bem como e da instrução Normativa 
SEAD/DGL nº 001 de 09/04/12, que define as condições e procedimentos 
para aquisição de bens e contratação de serviços de pequeno valor, por 
intermédio do Sistema de cotação Eletrônica de Preços.
Belém, 27 de julho de 2022.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 834403
disPeNsa de LicitaÇÃo N.º 08/2022
Processo nº: 2022/547547
Objeto: Contratação de empresa especializada na leitura dos Diários Ofi-
ciais do Tribunal de Justiça do Estado, Tribunal regional do Trabalho da 8ª 
região, Tribunal Superior do Trabalho, Superior Tribunal de Justiça, Su-
premo Tribunal federal, Tribunal federal da 1ª região e Tribunal regional 
Eleitoral do Estado do Pará.
Empresa: EZaNE TaTiEllE araÚJo da SilVa
cNPJ: 43.320.773/0001-68
Valor: r$ 1.900,00 (mil e novecentos reais)
Programa de Trabalho: 16.122.1297.8338
Plano interno: 412.000.8338-c- foNTE: 0261
Natureza de despesa: 339039 – ação: 232498
fundamentação legal: art. 29, ii da lei federal nº 13.303/2016, com o 
art. 80, ii do regulamento interno de licitações e contratos da coHaB/Pa 
c/c a nova redação do art. 2º do decreto nº 2.168 de 10/03/2010 (alterado 
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pelo decreto Estadual nº 856, de 24 de junho de 2020), que instituiu o Sis-
tema de cotação Eletrônica de Preços, bem como e da instrução Normativa 
SEAD/DGL nº 001 de 09/04/12, que define as condições e procedimentos 
para aquisição de bens e contratação de serviços de pequeno valor, por 
intermédio do Sistema de cotação Eletrônica de Preços.
Belém, 27 de julho de 2022.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 834400
disPeNsa de LicitaÇÃo N.º 10/2022
Processo nº: 2022/89182
objeto: aquisição de e 12 (doze) câmeras digitais compactas para atender 
a necessidade da área da cEENG/diPEM na captura de imagens na visita 
técnica do programa Sua casa, executada pela companhia de Habilitação 
do Estado do Pará – coHaB/Pa.
Empresa:iNTErBraSil coMErcial lTda
cNPJ: 46.036.096/0001-49
Valor: r$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais)
Programa de Trabalho: 16 122 1297 8338
Plano interno: 412.000.8338-c- fonte: 0261
Natureza de despesa: 449052
fundamentação legal: art. 29, ii da lei federal nº 13.303/2016, com o 
art. 80, ii do regulamento interno de licitações e contratos da coHaB/Pa 
c/c a nova redação do art. 2º do decreto nº 2.168 de 10/03/2010 (alterado 
pelo decreto Estadual nº 856, de 24 de junho de 2020), que instituiu o Sis-
tema de cotação Eletrônica de Preços, bem como e da instrução Normativa 
SEAD/DGL nº 001 de 09/04/12, que define as condições e procedimentos 
para aquisição de bens e contratação de serviços de pequeno valor, por 
intermédio do Sistema de cotação Eletrônica de Preços.
Belém, 27 de julho de 2022.
orlaNdo rEiS PaNToJa
diretor Presidente

Protocolo: 834405

.

.

AGÊNCIA DE TRANSPORTE 
METROPOLITANO

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 018/2022 - GaB/aGtraN
o dirETor GEral da aGÊNcia dE TraNSPorTE METroPoliNo – aG-
TraN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 11º, XiV, 
da lei Estadual 9.049 de 29 de abril de 2020 e conforme decreto de 
15/10/2020, publicado no doE nº. 34.375 de 16/10/2020.
rESolVE:
coNcEdEr, a servidora clÉlia Maria SilVa E MElo aNdradE, id. fUNc. 
5189268, ocupante do cargo de diretora administrativa e financeira, 
30(trinta) dias de licença Prêmio, no período de 01 a 30 de setembro de 
2022, referente ao triênio de 01 de abril de 2019 a 01 de abril de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aGÊNcia dE TraNSPorTE METroPliTaNo – aGTraN/Pa.
Belém, 01 de agosto de 2022
EdUardo dE caSTro riBEiro JÚNior
dirETor GEral

Protocolo: 834351

.

.

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

.

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

eXtrato de terceiro terMo aditiVo ao terMo de cooPera-
ÇÃo tÉcNica Nº 002/2021 – sectet/setUr
Termo de cooperação Técnica nº 002/2021-SEcTET/SETUr
Termo aditivo: 03
origem do objeto: Tem por objeto o estabelecimento de parceria para 
a ViaBiliZaÇÃo dE cooPEraÇÃo TÉcNica ViSaNdo ESTaBElEcEr 
oriENTaÇÕES GEraiS, aTUaliZaÇÃo dE docUMENToS TÉcNicoS, Tro-
ca dE EXPEriÊNciaS E a GESTÃo adMiNiSTraTiVa NEcESSária Para a 
rEaliZaÇÃo dE ProcEdiMENToS liciTaTÓrioS iNErENTES ao dESEN-
VolViMENTo daS aÇÕES E ProJEToS EXEcUTadoS PEla SEcTET.
objeto do aditamento: Tem por objeto a prorrogação, por 06 (seis) meses, do 
prazo de vigência do Termo de cooperação Técnica nº002/2021, até 27/01/2021
data de assinatura: 27/08/2022
Período de Vigência : 27/08/2022 a 27/01/2023
Partícipes:

1º Partícipe: Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profis-
sional e Tecnológica- SEcTET. (cNPJ nº: 08.978.226/0001-73)
2º Partícipe: Secretaria de Estado de Turismo - SETUr (cNPJ nº: 
15.488.858/.0001-14)
ordenadora: Edilza Joana oliveira fontes, Secretária de Estado.

Protocolo: 834470

aPostiLaMeNto
.

eXtrato de aPostiLaMeNto Nº 01
edital de credenciamento Público nº 002/2022 – sectet
Processo nº 2022/151949
assinatura: 01/08/2022
Justificativa: Tendo em vista o que consta nos autos do processo nº 
2022/151949, referente ao Edital de credenciamento Público n° 002/2022 
para credenciamento de profissionais especializados para integrar e com-
plementar o cadastro de bolsistas para atuarem nas funções de coordena-
ção, instrutoria e apoio às atividades administrativas, em vista do aten-
dimento às demandas do Programa Pará Profissional, a serem exercidas no 
âmbito das Escolas Técnicas do Estado, alterar a dotação orçamentária do 
citado Edital, conforme tabela abaixo e em conformidade com a lei nº 8.427 
de 16 de novembro de 2016, cominado com o art. 65, § 8º da lei 8.666/93.

fUNÇÃo ProGraMáTica ElEMENTo dE 
dESPESa aÇÃo foNTE PlaNo iNTErNo

48101.19.363.1501.8822
 339036 278478 0124.00.8794 101.000.8822c

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições não alteradas pelo pre-
sente apostilamento.
ordenadora: Edilza Joana oliveira fontes, Secretária de Estado.

Protocolo: 834727
aPostiLaMeNto
eXtrato de aPostiLaMeNto Nº 01
edital de chamamento Público nº 002/2022– sectet
Processo nº 2022/900280
assinatura: 01/08/2022
Justificativa: Tendo em vista o que consta nos autos do processo nº 
2021/900280, referente ao Edital de chamamento Público n° 007/2021 
para credenciamento de profissionais especializados para integrar o ca-
dastro de bolsistas para atuaram na função de apoio às atividades ad-
ministrativas, em vista do atendimento às demandas do Programa Pará 
Profissional, sem geração de vínculo empregatício com o estado do Pará. 
alterar a dotação orçamentária do citado Edital, conforme tabela abaixo e 
em conformidade com a lei nº 8.427 de 16 de novembro de 2016, comi-
nado com o art. 65, § 8º da lei 8.666/93.

FUNÇÃo ProGraMÁtica eLeMeNto de 
desPesa aÇÃo FoNte PLaNo iNterNo

48101.19.363.1501.8822
 339036 278478 0124.00.8794 101.000.8822c

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições não alteradas pelo pre-
sente apostilamento.
ordenadora: Edilza Joana oliveira fontes, Secretária de Estado.

Protocolo: 834628
eXtrato de aPostiLaMeNto Nº 02
edital de credenciamento Público nº 004/2020– sectet
Processo nº 2021/118218
assinatura: 01/08/2022
Justificativa: Tendo em vista o que consta nos autos do processo nº 
2021/118218, referente ao Edital de credenciamento Público n° 004/2020 
para credenciamento de profissionais especializados para integrar o ca-
dastro de bolsistas para atuaram na coordenação e apoio às atividades 
administrativas, em vista do atendimento às demandas do Programa Pará 
Profissional, alterar a dotação orçamentária, conforme tabela abaixo e em 
conformidade com a lei nº 8.427 de 16 de novembro de 2016, cominado 
com o art. 65, § 8º da lei 8.666/93.

FUNÇÃo ProGraMÁtica eLeMeNto de 
desPesa aÇÃo FoNte PLaNo iNterNo

48101.19.363.1501.8822
 339036 278478 0124.00.8794 101.000.8822c

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições não alteradas pelo pre-
sente apostilamento.
ordenadora: Edilza Joana oliveira fontes, Secretária de Estado.

Protocolo: 834642
eXtrato de aPostiLaMeNto Nº 01
edital de credenciamento Público nº 020/2022 – sectet
Processo nº 2022/551188
assinatura: 01/08/2022
Justificativa: Tendo em vista o que consta nos autos do processo nº 
2022/551188, referente ao Edital de credenciamento Público n° 020/2022 
para credenciamento de profissionais especializados para integrar e com-
plementar o cadastro de bolsistas para atuarem nas funções de coordena-
ção, instrutoria e apoio às atividades administrativas, em vista do atendi-
mento às demandas do Programa Pará Profissional, a serem exercidas no 
âmbito das Escolas Técnicas do Estado, alterar a dotação orçamentária 
do citado Edital, conforme Tabela abaixo e em conformidade com a lei nº 
8.427 de 16 de novembro de 2016, cominado com o art. 65, § 8º da lei 
8.666/93.
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FUNÇÃo ProGraMÁtica eLeMeNto de 
desPesa aÇÃo FoNte PLaNo iNterNo

48101.19.363.1501.8822
 339036 278478 0124.00.8794 101.000.8822c

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições não alteradas pelo pre-
sente apostilamento.
ordenadora: Edilza Joana oliveira fontes, Secretária de Estado.

Protocolo: 834521

diÁria
.

Portaria Nº 697 de 01 de aGosto 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 os termos do Processo nº 2022/940007;
r E S o l V E:
aUToriZar o colaborador eventual SilVio aNTÔNio da SilVa PaciÊN-
cia, cPf nº 590.733.222-00, a viajar aos municípios de Marabá e Eldorado 
dos carajás, nos dias 30/07 a 01/08/2022, que irá acompanhar a Se-
cretária na aula de encerramento do cursinho pré-vestibular e em outros 
compromissos da agenda; e MaX rUSSUEl lEiTE dE SoUSa, identidade 
funcional nº 54195916/1, ocupante do cargo de Motorista, lotado na dire-
toria de administração e finanças – daf, que conduzirá os servidores, aos 
referidos municípios.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 02 ½ (duas e meia) 
diárias aos servidores acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 01 de agosto de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 834466
Portaria Nº 698 de 01 de aosto 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/ 934639
r E S o l V E:
i – aUToriZar o bolsista JoSÉ JÚlio MarQUES BEZErra NETo, cPf nº 
636.518.742-49, a viajar aos municípios de Santarém-Pa e Monte alegre-
PA, no período de 07 a 10/08/2022, a fim de realizar acompanhamento do 
início do 2º semestre letivo e participação nas aulas inaugurais dos cursos 
ProNaTEc, nos referidos municípios.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 03 e ½ (três 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 01 de agosto de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 834467
Portaria Nº 703 de 01 de aGosto 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 2022/949017.
r E S o l V E:
i – aUToriZar o servidor roBErTo carloS fUrTado dE PiNa, identi-
dade funcional nº 3948/1, ocupante do cargo de Motorista, lotado na di-
retoria de administração e finanças – daf, a viajar ao município de capa-
nema-Pa, nos dias 29 e 30/07/2022, que conduzirá o servidor da dETEc, 
para realizar reuniões para articulação e programação de cronograma de 
editais da oferta de cursos técnicos pelo Programa Nacional de acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego (ProNaTEc) e pela Universidade do Estado do 
Pará (UEPa), no referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (uma e 
meia) diárias ao servidor acima, que se deslocará o 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 01 de agosto de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 834689
Portaria Nº 687 de 01 de aGsto 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 451/2022-ccG de 
08.04.2022, publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo nº 2022/947792;
r E S o l V E:
i– autorizar a servidora TÂNia criSTiNa doS SaNToS SaNTaNa, identi-
dade funcional n° 5812364/4, ocupante do cargo de coordenadora, lotada 
na diretoria de administração e finanças – daf, a viajar ao município de 
oeiras do Pará-PA, no período de 16/08 a 19/08/2022, a fim de participar 
na aula inaugural do curso de Sistemas de informação no referido muni-
cípio, conforme demanda do ProSEl 2022 do ProGraMa forMa Pará.

ii– conceder de acordo com as bases legais vigentes, 03 e 1/2 (três e 
meia) diárias a servidora 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, Pro-
fissional e Tecnológica, em 01 de agosto de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 834796
Portaria Nº 704 de 01 de aGosto 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 2022/951206;
r E S o l V E:
i - autorizar o servidor daNiEl JoSÉ BarBoSa SidÔNio, identidade fun-
cional nº 54186791/4, ocupante do cargo de coordenador, lotado na Se-
cretaria adjunta – SEcad, a viajar ao município de Barcarena-Pa, nos dias 
30 e 31/07/2022, para acompanhar a aplicação da avaliação da certifica-
ção por competência, no referido município.
ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes, 01 e 1/2 (uma e 
meia) diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 01 de agosto 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 834755
Portaria Nº 700 de 01 de aGosto 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 2022/935604;
r E S o l V E:
i – autorizar o colaborador eventual cláUdio BarBoSa SidÔNio, cPf 
nº 600.062.342-91, a viajar aos municípios de alenquer-Pa e Óbidos-Pa, 
no período de 02 a 05/08/2022, afim de participar de aulas inaugurais 
nos referidos municípios, referente aos cursos de direito (UfoPa) e His-
tória(UfoPa), respectivamente conforme demanda do ProSEl 2023 do 
ProGraMa forMa Pará.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 03 e ½ (três e meia) 
diárias ao colaborador eventual 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 01 de agosto de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 834547
Portaria Nº 702 de 01 de aGosto de 2022
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo E fiNaNÇaS, no uso das atribuições que 
lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 451/2022-ccG de 08.04.2022, 
publicada no doE nº 34.929 de 11.04.2022.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o processo nº 2022/954013.
r E S o l V E:
i – autorizar o servidor HarlEY cHriSTiaN alVES MaTiaS, identidade 
funcional nº 5900176/1, ocupante do cargo de auxiliar de Serviços opera-
cionais, lotado na diretoria de administração e finanças – daf, a viajar ao 
município de Tailândia-PA, nos dias 01/08 e 02/08/2022, a fim de acompa-
nhar a entrega de oitenta (80) unidades de carteiras escolares na EETEPa, 
do referido município.
ii – conceder de acordo com as bases legais vigentes, 01 e 1/2 (uma e 
meia) diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 01 de agosto de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 834595

FÉrias
.

Portaria Nº 696 de 01 de aGosto 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 férias regulamentares no mês de SETEMBro de 2022 aos ser-
vidores abaixo relacionados:

MatrÍcULa NoMe eXercÍcio PerÍodo de GoZo
55589701/4 aliNE riBEiro BriGido 2021/2022 01/09 a 30/09/2022
54194570/1 BENiGNo iSraEl QUEiroZ filGUEiraS 2019/2020 08/09 a 07/10/2022
5055822/3 iraNir da coSTa BarroS 2021/2022 08/09 a 07/10/2022
57212418/2 MicHEllE SaNTaNa dE HolaNda 2020/2021 01/09 a 30/09/2022
5434599/7 odETE WaNZElEr SaBá 2021/2022 08/09 a 07/10/2022

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 01 de agosto de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 834419
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Portaria
.

Portaria Nº 699 de 01 de aGosto 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:
SUSPENdEr por motivo de necessidade de serviço, o período de gozo 
de férias do servidor MElcHior SaNcHES rUaNo, identidade funcional 
nº 5951993/2, ocupante do cargo de Gerente, lotado na diretoria de 
administração e finanças – daf, no período de 16/08 a 14/09/2022, 
referente ao exercício 2021/2022, concedida através da PorTaria Nº 584 de 
04/07/2022, publicada no Diário Oficial do Estado nº 35.034, de 05/07/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 01 de agosto de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 834582
Portaria Nº 701 de 01 de aGosto 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:
SUSPENdEr por motivo de necessidade de serviço, o período de gozo de 
férias do servidor HarlEY cHriSTiaN alVES MaTiaS, identidade funcional 
nº 5900176/1, ocupante do cargo de auxiliar de Serviços operacionais, 
lotado na diretoria de administração e finanças – daf, no período de 
08/08 a 06/09/2022, referente ao exercício 2021/2022, concedida através 
da PORTARIA Nº 584 de 04/07/2022, publicada no Diário Oficial do Estado 
nº 35.034, de 05/07/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 01 de agosto de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 834586

.

.

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 185/2022 – GaBiNete, 01 de agosto de 2022.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS 
E PESQUiSaS - faPESPa, no uso de suas atribuições legais, e com funda-
mento na seção ii, do art. 7°, da lei complementar Estadual n° 061, de 24 
de julho de 2017, e alterações posteriores.
coNSidEraNdo a lei 8.666/93 e o que norteia o decreto Estadual n° 
870/2013, dispondo sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamento 
da execução dos contratos, convênios e termo de cooperação firmada pelos 
Órgãos e Entidades do Poder executivo do Estado do Pará.
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar, JoSÉ rUBENS SaNcHES SilVa, matricula nº 
5949337/2, para exercer o encargo de fiscal do contrato nº 012/2022, 
firmado entre a Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisa – 
faPESPa e a empresa HP TEcNoloGia E GESTÃo dE dadoS lTda, que 
tem por objeto a prestação de serviços de pesquisa e comparação de preços 
no sistema on-line “banco de preços”, conforme Processo nº 2022/411136.
art. 2º - dESiGNar, Maria roSEaNE BorGES foNSEca, matrícula n° 
5942078/1, para, na ausência do titular, exercer o cargo de substituto.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogan-
do-se quaisquer outras disposições em contrário.
registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, 01 de agosto de 2022
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 834413

.

.

coNtrato
.

terMo de oUtorGa N.º 083/2022
objeto: o apoio da faPESPa à realização do Evento denominado iii En-
contro de internacionalização da UNifESSPa, a ser desenvolvido pelo(a) 
oUTorGado(a), que ocorrerá no período de 05/09/2022 a 09/09/2022, 
na Unidade iii do campus Marabá da
Universidade federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), na cidade de 
Marabá/Pa.
outorgado(a): diógenes Henrique de Siqueira Silva
Valor: r$ 29.995,65 (vinte e nove mil, novecentos e noventa e cinco reais 
e sessenta e cinco centavos)
Vigência: da data de assinatura do instrumento até 90 (noventa) dias após 
o fim da realização do Evento
data de assinatura: 01/08/2022

dotação orçamentária: 19.573.1490.8699
funcional Programática: 8699
fonte: 0101
Natureza de despesas: 339020
Marcel do Nascimento Botelho - diretor-Presidente.

Protocolo: 834447

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

2° termo aditivo ao contrato n° 009/2020
contratada: Polo Segurança Especializada Eireli.
cNPJ: 02.650.833/0001-23
Endereço: Travessa curuzu, n° 1245, Bairro: Marco, cEP: 66.085.110, ci-
dade de Belém/Pa.
objeto: o Presente aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência e da 
repactuação.
Vigência: 06/08/2022 a 06/08/2023
Valor: r$ 540.886,56
Exercício: 2022
orçamento: 19.122.1297.8338
Natureza de despesa: 339037
fonte: 0101
Processo nº 2020/131197
ordenador: MarcEl do NaSciMENTo BoTElHo - 
diretor-Presidente da faPESPa.

Protocolo: 834505
2° termo aditivo ao contrato n° 004/2021
contratada: centro de integração Empresa Escola – ciEE.
cNPJ: 61.600.839/0019-84
Endereço: Sede de sua filial nesta Cidade de Belém do Pará, Rua Munduru-
cus, n° 2710, Bairro: cremação, cEP: 66.040-270.
objeto: o Presente aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência e 
dotação orçamentária.
Vigência: 02/08/2022 a 02/08/2023
Valor: r$ 10.560,00
Exercício: 2022
orçamento: 19.331.1297.8312
19.122.1297.8339
19.122.1297.8338
Natureza de despesa: 339049
339036
339039
fonte: 0101
Processo nº 2021/162910
ordenador: MarcEl do NaSciMENTo BoTElHo - diretor-Presidente da 
faPESPa.

Protocolo: 834556

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato do distrato Nº 002/2022
coNTraTaNTE: fundação amazônia de amparo a Estudos e Pesquisas – faPESPa
coNTraTado/a: rENaTo da SilVa BaNdEira, ocupante do cargo Técnico 
em Gestão de desenvolvimento, ciência, Tecnologia e inovação.
oBJETo: Encerramento do contrato nº 007/2021, publicado no doEPa nº 
34.663, de 09/08/2021, a pedido.
daTa do diSTraTo: a contar de 25/07/2022
dirETor-PrESidENTE da faPESPa: MarcEl do NaSciMENTo BoTElHo

Protocolo: 834386

.

.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 08/2022
Processo Pae nº 648.755/2022
objeto: contratação de empresa de telecomunicações, para prestação de 
serviço de acesso iP 100Mbps dedicado e exclusivo,
na cidade de Breves, entre a ProdEPa e a rede Mundial de computadores.
daTa da aBErTUra: 12 de agosto de 2022
Horário: 10 horas
local: www.comprasgovernamentais.gov.br (coMPraSNET)
UaSG da ProdEPa: 925483
ordENador rESPoNSáVEl: MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa
PrEGoEira: adenice Mattos
obs.: o edital encontra-se disponível nos sítio (coMPraSNET) ou no Mural 
de licitações (www.compraspara.pa.gov.br).

Protocolo: 834364
PreGÃo eLetrÔNico Nº 010/2022
Processo Nº 2022/723.488
oBJETo: prestação de serviço de agenciamento de viagens, com forne-
cimento de passagens aéreas (nacionais e internacionais), rodoviárias e 
fluviais regionais
daTa da aBErTUra: 12 de agosto de 2022
Horário: 10 horas
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local: www.comprasgovernamentais.gov.br (coMPraSNET)
UaSG da ProdEPa: 925483
ordENador rESPoNSáVEl: MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa
PrEGoEiro(a): cacilda Gomes
obs.: o edital encontra-se disponível nos sítios www.comprasgovernamentais.
gov.br (coMPraSNET) e no Mural de licitações (www.compraspara.gov.br).

Protocolo: 834327

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

LicitaÇÃo Foi Fracassada
PreGÃo eLetrÔNico Nº 09/2022
Processo PaE nº 1.189.427/2021
objeto: registro de Preços para aquisição de gabinete do tipo armário/
bastidor fechado específico
para armazenamento de banco de baterias.
licitação foi fracassada, devido ao único participante dar lance acima da 
estimativa do processo
dESPacHo do PrESidENTE: rEVoGo
ordENador dE dESPESaS:
MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa
PrEGoEira: adenice Mattos

Protocolo: 834329
PreGÃo eLetrÔNico Nº 005/2022
Processo (Pae) Nº 2022/77.935
oBJETo: registro de preços para aquisição de roteador de Borda.
Vencedor: fiBErX diSTriBUidora dE ProdUToS dE TElEcoMUNicaÇÕES lTda.
cNPJ: 10.463.951/0001/50
Valor Global: r$ 421.996,00
despacho do Presidente: Homologo.
o(a) Pregoeiro(a)

Protocolo: 834453

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLa Nº. 080/2022 - OBJETO: Retificação de Dotação Orçamen-
tária para o 1º Termo aditivo para o exercício de 2022, conforme sequ-
ência 141 – dof - daTa da aSSiNaTUra: 01/08/2022 - coNTraTo:  Nº 
028/2021 – aNdrÉ liMa dE SoUZa EirEli – ToTalTEc - Valor Para 
o EXErcÍcio dE 2022 - r$ 122.591,00 - doTaÇÃo orÇaMENTária: 
23.722.1490.8703 – 449040 – 0101 – recursos do Tesouro Estadual; 0301 
-  recursos Superávit do tesouro Estadual – ordenador de despesa – Mar-
coS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa.

Protocolo: 833695

diÁria
.

Portaria Nº 407, de 28 de JULHo de 2022 - diária ao colaborador 
JoHNES liMa da SilVa, analista de rede, matrícula 73432, 03/08/2022 
a 05/08/2022, à Belém-Pa/abaetetuba/Belém-Pa, para levantamento de 
campó para alteração do PoP TrE. MarcoS aNToNio BraNdÃo da coS-
Ta - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e comunicação 
do Estado do Pará.
Portaria Nº 408, de 28 de JULHo de 2022 - diária ao colabora-
dor WaldoMiro afoNSo MorEira da coSTa, Técnico em Telecomuni-
cações, matrícula 733393, 03/08/2022 a 05/08/2022, à Belém-Pa/aba-
eteruba/Belém-Pa, para levantamento de campó para alteração do PoP 
TrE. MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de 
Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 834431

.

.

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo - PreGÃo eLetrÔNico Nº 13/2022
a Secretaria de Estado de Esporte e lazer comunica que realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico do tipo Menor Preço Global, cujo objeto 
é aquisição de equipamentos de poda, tratamento e demarcação de gra-
mados esportivos a serem utilizados no Estádio olímpico do Pará. data da 
abertura: 16/08/2022 às 9h30 (horário de Brasília).
local da sessão: www.comprasgovernamentais.gov.br. UaSG: 925454. o 
Edital poderá ser acessado nos meios eletrônicos: www.comprasgoverna-
mentais.gov.br, www.compraspara.pa.gov.br ou solicitados por e-mail: lici-
tacaoseel@hotmail.com. Na impossibilidade de obtenção por esses meios, 
o mesmo estará disponível no Setor de licitação, sede da SEEl, no ende-
reço:, rod. augusto Montenegro, Km 03, S/Nº(2º Bloco - anexo do dE-
TraN). Bairro Mangueirão Belém/Pa. cEP: 66.640-000.
Belém (Pa), 02 de agosto de 2022.
Pregoeira: lorena Miranda

Protocolo: 834578

deFeNsoria PÚBLica
.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 461/2022/GGP/dPG, de 28 de Julho de 2022. o dE-
fENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 8º, i, Viii da lei complementar no 054/2006 e 
art.100 da lei complementar nº 80/1994; considerando o disposto no art. 
46, § 8º da lei complementar nº 54/2006, com redação dada pela lei 
complementar nº 91/2014; considerando a resolução cSdP nº 283, de 
16 de novembro de 2021; considerando o que consta no Processo ad-
ministrativo Eletrônico nº 2022/905148; RESOLVE: Conceder, Gratificação 
de acumulação ao defensor Público José Erickson ferreira rodrigues, na 
forma abaixo discriminada:

deFeNsor (a)
PÚBLico (a) MatrÍcULa titULaridade/ 

desiGNaÇÃo acUMULaÇÃo GratiFicaÇÃo PerÍodo

José Erickson
ferreira

rodrigues
57234671

3ª defensoria
Pública

criminal de
Marabá

2ª defensoria
Pública criminal

de Marabá

10% do
vencimento-

base, nos termos
do art. 2º, i da
resolução do

cSdP nº 283, de
16/11/2021.

04 a
29/07/2022

JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 834468

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 417/2022-GGP/dPG, de 08 de JULHo de 2022.
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das atri-
buições conferidas pelo art. 9º, V, da lei complementar nº 54, de 7 de 
fevereiro de 2006, considerando os termos do atestado Médico, protocoli-
zado no PaE nº 2022/837761, rESolVE: conceder a GioVaNNa PiNHEiro 
dE MENEZES ViEira, Servidora Pública, id funcional nº 5932094/2, licen-
ça para Tratamento de Saúde, conforme o art. 59, da lei nº 8.213/1991 e 
arts, 71 e 78 do regulamento da Previdência Social, aprovado pelo decreto 
nº 3.048/199, período de 29.06.2022 a 05.07.2022. MÔNica PalHETa 
fUrTado BElÉM diaS - Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará.

Protocolo: 834365
Portaria Nº 431/2022-GGP/dPG, de 13 de JULHo de 2022.
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das atri-
buições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006, considerando os termos do laudo Médico nº 3184146, 
protocolozado no PaE nº 2022/890516, rESolVE: conceder a MarcElo 
dElla corTE lEiTE, defensor Público, id funcional nº. 5895967/1, li-
cença para Tratamento de Saúde, conforme o art. 81 e 84, da lei nº. 
5.810/94, no período de 06.07.2022 a 05.08.2022. MÔNica PalHETa fUr-
Tado BElÉM diaS - Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará.

Protocolo: 834373
Portaria Nº 451/2022-GGP/dPG, de 25 de JULHo de 2022.
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das atri-
buições conferidas pelo art. 9º, V, da lei complementar nº 54, de 7 de 
fevereiro de 2006, considerando os termos do atestado Médico, protoco-
lozado no PaE nº 2022/296256, rESolVE: conceder a MarcElo coE-
lHo do aMaral PiNHEiro SEGUNdo, Servidor Público, id funcional nº 
5954466/4, licença para Tratamento de Saúde, conforme o art. 59, da lei 
nº 8.213/1991 e arts, 71 e 78 do regulamento da Previdência Social, apro-
vado pelo decreto nº 3.048/199, período de 02.03.2022 a 15.03.2022. 
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS - Subdefensora Pública-Geral do 
Estado do Pará.

Protocolo: 834353

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
o deFeNsor PÚBLico GeraL do estado do ParÁ, no uso das atri-
buições que me são conferidas pela legislação federal: lei complementar 
nº 080/94, com as devidas alterações da lei complementar nº 132/09, e 
da lei Estadual nº 054/06, vêm perante os autos acolher na íntegra a de-
cisão do pregoeiro Eduardo Tathuhiro Nakata, adotando-a como razão para 
adJUdicar o iTEM 01 e HoMoloGar todos os iTENS do certame licitató-
rio na modalidade Pregão Eletrônico nº 13/2022, referente ao Processo nº 
2022/616402, cujo objeto é a aquisição de Equipamentos de informática 
para atender às demandas da defensoria Pública do Estado do Pará, em 
ação de cidadania por meio do Programa Balcão de direitos, para execução 
do Projeto Marajó 360º, a ser realizada nos Municípios de 1. afUá, 2. Ba-
GrE, 3. cacHoEira do arari, 4. cUrraliNHo, 5. cHaVES, 6. GUrUPá, 
7. MUaNá, 8. PoNTa dE PEdraS, 9. PorTEl, 10. SÃo SEBaSTiÃo da 
Boa ViSTa, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
no Edital e seus anexos, tendo como vencedora do certame para os iTENS 
de 01 a 05, a empresa conforme abaixo:
- M J dE a coSTa EirElE cNPJ 30.849.084/0001-01, venceu o iTEN1 01, pelo 
valor global de r$ 68.400,00,00 (sessenta e oito mil e quatrocentos reais).
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- E B araUJo coMErcial lTda, cNPJ 43.588.768/0001-30, venceu o 
iTEM 02, pelo valor global de r$ 4.217,90 (quatro mil, duzentos e dezes-
sete reais e noventa centavos).
- G S SarMENTo o diSTriBUidora E coMErcio dE EQUiPaMENToS E 
SUPriMENToS dE iNforMaTica EirEli, cNPJ 42.254.594/0001-07, ven-
ceu o iTEM 01, 03, pelo valor global de r$ 34.128,00 (trinta e quatro mil, 
cento e vinte e oito reais).
- HYPEr TEcHNoloGiES coMErcio dE iNforMaTica E SErVicoS Ei-
rEli, cNPJ 40.689.972/0001-50, venceu o iTEM 04, pelo valor global de 
r$ 28.292,37 (vinte e oito mil, duzentos e noventa e dois reais e trinta e 
sete centavos).
Belém, 28 de julho de 2022.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo
defensor Público Geral do Estado do Pará

Protocolo: 834529

.

.

coNVÊNio
.

coNVÊNio de cooPeraÇÃo N° 03/2022 – dPPa.
Processo Nº 2021/874506- dPe/Pa
ParTES: dEfENSoria PÚBlica ESTadUal (cNPJ/Mf N° 34.639.526/0001-
38) E do oUTro lado, SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo do ESTa-
do do Pará (cNPJ Nº 05.054937/0001-63).
oBJETo: Este convênio de cooperação de estágio objetiva estabelecer as con-
dições indispensáveis à viabilização de concessão de estágio não obrigatório, 
de caráter pedagógico, no âmbito da defensoria Pública do Estado do Pará, a 
estudantes regularmente matriculados nas séries do Ensino Médio regular e 
de Educação Profissional de Nível Médio em escolas públicas estaduais.
Valor: o PrESENTE TErMo NÃo PrEVÊ TraNSfErÊNcia dE rEcUrSoS 
ENTrE aS ParTES.
ViGÊNcia: o presente Termo de convênio de cooperação de Estágio terá 
vigência de 05 (cinco) anos, iniciando-se no primeiro dia útil subsequente 
a data de sua assinatura.
foro: SEÇÃo JUdiciaria dE BElÉM do Pará.
daTa da aSSiNaTUra: 21.07.2022
ordENador rESPoNSáVEl: dr. JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES 
lEdo – dEfENSor PÚBlico GEral do ESTado do Pará.
ENdErEÇo coMPlETo daS ParTES: SEcrETaria dE ESTado dE EdUca-
ÇÃo do ESTado do Pará (rodovia: augusto Montenegro, KM 10, S/N, 
Tenoné, cEP: 66.820-000, Belém/Pa) e dEfENSoria PÚBlica do ESTado 
do Pará (TraV. PadrE PrUdÊNcio, N° 154, coMÉrcio, cEP: 66019-
080, BElÉM/Pa).

Protocolo: 834603

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1387/2022 - da BeLÉM, 28/07/2022.
a Subdefensora Pública Geral da defensoria Pública do Estado do Pará, 
no uso das competências que lhe foram delegadas por meio da Portaria 
nº.178/2020-GaB/dPG, de 15 de julho de 2020.
considerando a Solicitação de diária nº 2022/915675 de 19/07/2022.
rESolVE:
conceder diárias ao servidor abaixo relacionado, tendo como fundamento 
legal a lei nº 5810/94 e o decreto Estadual nº 734/92, consoante elemen-
to de despesa 339014.

NoMe FUNÇÃo cPF LotaÇÃo MatrÍ-
cULa oBJetiVo ProGraMÁtica

lEoNardo caBral 
JaciNTo

dEfEN-
Sor 

PÚBlico

043.484.056-
46 caSTaNHal 5890175

ParTiciPar dE 
aÇÃo dE cidada-
Nia EM cUMPri-
MENTo do PPa.

03.091.1492.8633

Para deslocar-se ao município abaixo relacionado:

oriGEM dESTiNo PErÍodo QTdE
caSTaNHal SaNTo aNTÔNio do TaUá 18 a 22/07/2022 4,5

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 834382

FÉrias
.

Portaria Nº 467/2022-GGP-dPG, de 29 de JULHo de 2022. a 
SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das atri-
buições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2022/899458. rESolVE: 
conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, com gozo fracionado, 
a ouvidora Geral, NorMa MiraNda BarBoSa; id. funcional: 5573858/ 
3, referente ao aquisitivo (2021/2022), no intervalo de 17/08/2022 a 
31/08/2022 – 15 dias e 17/10/2022 a 31/10/2022 – 15 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 834488

oUtras MatÉrias
.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica N° 08/2022 – dPPa
Processo N.º 2022/518925 - dPe/Pa
ParTES: dEfENSoria PÚBlica ESTadUal (cNPJ/Mf N° 34.639.526/0001-
38) E do oUTro lado, SEcrETaria dE HaBiTaÇÃo dE BElÉM - SEHaB 
(cNPJ Nº 02.346.546/0001-24).

oBJETo: o presente instrumento visa estabelecer parceria que possibilite 
a cooperação entre a Secretaria Municipal de Habitação e a defensoria 
Publica do Estado do Pará, para a concessão de cotas de emissão de docu-
mentos feitos pela dPE, em favor dos munícipes desta capital, que estão 
inscritos em programas sociais sob a gerência da SEHaB.
ViGÊNcia: o prazo de vigência do presente termo de cooperação será de 
05 (cinco) anos, a contar da data da publicação do presente instrumento, 
podendo ser prorrogado, mediante Termo Aditivo firmado entre as partes.
Valor: o PrESENTE TErMo NÃo PrEVÊ TraNSfErÊNcia dE rEcUrSoS 
ENTrE aS ParTES.
foro: SEÇÃo JUdiciaria dE BElÉM do Pará.
daTa da aSSiNaTUra: 27.07.2022
ordENador rESPoNSáVEl: dr. JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES 
lEdo – dEfENSor PÚBlico GEral do ESTado do Pará.
ENdErEÇo coMPlETo daS ParTES: SEcrETaria dE HaBiTaÇÃo dE BE-
lÉM - SEHaB (Pedro Miranda, no 2494, cEP: 66.083-773, Belém/Pa,) e 
dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará (TraV. PadrE PrUdÊNcio, 
N° 154, coMÉrcio, cEP: 66019-080, BElÉM/Pa).

Protocolo: 834396

.

.

JUdiciÁrio
.

.

.

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N° 050/tJPa/2022
acolHo o julgamento apresentado pela Pregoeira, referente ao Pregão 
Eletrônico Nº 050/TJPa/2022, que tem por objeto a contratação de em-
presa especializada na prestação de serviços de assessoramento, reserva, 
emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e 
internacionais, emissão de seguro de assistência em viagem internacional, 
de assentos especiais e outras atividades correlatas indissociáveis do ser-
viço prestado, por meio do atendimento remoto, para o Tribunal de Justiça 
do Estado do Pará, conforme condições, quantidades e exigências estabe-
lecidas no termo de referência, anexo i do edital, e, HoMoloGo a presen-
te licitação. Todas as informações a respeito do certame estão disponíveis 
em www.comprasgovernamentais.gov.br. Belém, 01/08/2022. Secretaria 
de administração do TJPa.

Protocolo: 834787

.

.

triBUNais de coNtas
.

.

.

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 38.918, de 27 de JULHo 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 documento proto-
colizado sob o nº 012755/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora riTa HElENa alVES PESSoa, analista auxiliar de 
controle Externo, matrícula nº 0612766, 08 (oito) dias de licença Nojo, 
nos termos do artigo 72, inciso iii da lei nº 5.810/94, no período de 12 
a 19-07-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 834347
Portaria Nº 38.882, de 01 de aGosto de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o que dispõe o artigo 15 inciso iii (incluído pelo art. 3º 
da lei nº 8.938) da lei nº 8.037, de 05-09-2014;
coNSidEraNdo o disposto no art. 15, i, XXXii e XliV do ato nº 63 - 
regimento interno do Tribunal de contas do Estado do Pará, de 17 de 
dezembro de 2012;
coNSidEraNdo o Parecer n.º 429/2022 da comissão Permanente de ava-
liação e desempenho contido no Expediente nº 011701/2022;
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r E S o l V E:
HoMoloGar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão 
Funcional por Elevação de Nível Profissional, conforme tabela abaixo, ela-
borada pela Secretaria de Gestão de Pessoas.

Matrícula Nome

eNQUadraMeNto atUaL ProGressÃo Por eLeVaÇÃo 
de NÍVeL ProFissioNaL

a contar de:
cargo atual cl Nv cargo enquadra-

mento cl Nv

0101457
JoSÉ WalTEr 
raBElo diaS 

filHo

auditor de controle 
Externo – direito - 

TcE-cT-603
a 03

auditor de controle 
Externo – direito - 

TcE-cT-603
B 01 03/07/2022

Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 834679
Portaria Nº 38.879, de 01 de aGosto de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o que dispõe o artigo 15 inciso iii (incluído pelo art. 3º 
da lei nº 8.938) da lei nº 8.037, de 05-09-2014;
coNSidEraNdo o disposto no art. 15, i, XXXii e XliV do ato nº 63 - 
regimento interno do Tribunal de contas do Estado do Pará, de 17 de 
dezembro de 2012;
coNSidEraNdo o Parecer n.º 434/2022 da comissão Permanente de ava-
liação e desempenho contido no Expediente nº 007656/2022;
r E S o l V E:
HoMoloGar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão 
Funcional por Elevação de Nível Profissional, conforme tabela abaixo, ela-
borada pela Secretaria de Gestão de Pessoas.

Matrícula Nome

eNQUadraMeNto atUaL ProGressÃo Por eLeVaÇÃo 
de NÍVeL ProFissioNaL

a contar de:
cargo atual cl Nv cargo enquadra-

mento cl Nv

0101451
aÍla SEGUiN 

diaS aGUiar dE 
oliVEira

auditor de controle 
Externo – arquitetura 

e Urbanismo - TcE
-cT-603

a 03

auditor de controle 
Externo – arquitetura 

e Urbanismo - TcE
-cT-603

B 01 03/07/2022

Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 834627
Portaria Nº 38.878, de 01 de aGosto de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o que dispõe o artigo 15 inciso iii (incluído pelo art. 3º 
da lei nº 8.938) da lei nº 8.037, de 05-09-2014;
coNSidEraNdo o disposto no art. 15, i, XXXii e XliV do ato nº 63 - 
regimento interno do Tribunal de contas do Estado do Pará, de 17 de 
dezembro de 2012;
coNSidEraNdo o Parecer n.º 432/2022 da comissão Permanente de ava-
liação e desempenho contido no Expediente nº 006214/2022;
r E S o l V E:
HoMoloGar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão 
Funcional por Elevação de Nível Profissional, conforme tabela abaixo, ela-
borada pela Secretaria de Gestão de Pessoas.

Matrícula Nome

eNQUadraMeNto atUaL ProGressÃo Por eLeVaÇÃo 
de NÍVeL ProFissioNaL

a contar de:
cargo atual cl Nv cargo enquadra-

mento cl Nv

0101361 dioGENES da 
SilVa fiorESE

auditor de controle Ex-
terno – administrativo 
–direito - TcE-cT-607

a 03

auditor de controle 
Externo – adminis-
trativo –direito - 

TcE-cT-607

B 01 03/07/2022

Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 834624
Portaria Nº 38.949, de 01 de aGosto de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o Memorando nº 083/2022 – GcrEccl, protocolizado sob 
o Expediente nº 012827/2022.
r E S o l V E:
NoMEar o servidor JoSÉ Maria coElHo BaSSalo nº 0101801, para 
exercer o cargo em comissão de chefe de Gabinete de conselheiro NS-03, 
a partir de 25-07-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 834646
Portaria Nº 38.881, de 01 de aGosto de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o que dispõe o artigo 15 inciso iii (incluído pelo art. 3º 
da lei nº 8.938) da lei nº 8.037, de 05-09-2014;
coNSidEraNdo o disposto no art. 15, i, XXXii e XliV do ato nº 63 - 
regimento interno do Tribunal de contas do Estado do Pará, de 17 de 
dezembro de 2012;
coNSidEraNdo o Parecer n.º 428/2022 da comissão Permanente de ava-
liação e desempenho contido no Expediente nº 011023/2022;

r E S o l V E:
HoMoloGar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão 
Funcional por Elevação de Nível Profissional, conforme tabela abaixo, ela-
borada pela Secretaria de Gestão de Pessoas.

Matrícula Nome

eNQUadraMeNto atUaL ProGressÃo Por eLeVaÇÃo 
de NÍVeL ProFissioNaL

a contar de:
cargo atual cl Nv cargo enquadra-

mento cl Nv

0101455
JUScEliNo da 
SilVa NaSci-

MENTo JUNior

auditor de controle 
Externo – direito - 

TcE-cT-603
a 03

auditor de controle 
Externo – direito - 

TcE-cT-603
B 01 03/07/2022

Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 834639
Portaria Nº 38.880, de 01 de aGosto de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas 
atribuições,
coNSidEraNdo o que dispõe o artigo 15 inciso iii (incluído pelo art. 3º 
da lei nº 8.938) da lei nº 8.037, de 05-09-2014;
coNSidEraNdo o disposto no art. 15, i, XXXii e XliV do ato nº 63 - 
regimento interno do Tribunal de contas do Estado do Pará, de 17 de 
dezembro de 2012;
coNSidEraNdo o Parecer n.º 435/2022 da comissão Permanente de ava-
liação e desempenho contido no Expediente nº 010763/2022;
r E S o l V E:
HoMoloGar o resultado da avaliação de desempenho para a Progressão 
Funcional por Elevação de Nível Profissional, conforme tabela abaixo, ela-
borada pela Secretaria de Gestão de Pessoas.

Matrícula Nome

eNQUadraMeNto atUaL ProGressÃo Por eLeVaÇÃo 
de NÍVeL ProFissioNaL

a contar de:
cargo atual cl Nv cargo enquadra-

mento cl Nv

0101453
VaNESSa rocHa 

fErrEira 
rodriGUES

auditor de controle 
Externo – direito - 

TcE-cT-603
a 03

auditor de controle 
Externo – direito - 

TcE-cT-603
B 01 03/07/2022

Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 834658

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 38.931, de 28 de JULHo 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 os termos da licença Médica do TcE nº 568/2022, de 18-
07-2022, protocolizado sob o Expediente nº 012637/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor aNdErSoN fEliPE calaNdriNi BraGa, auditor de 
controle Externo - administrativo/administração, matrícula nº 0101524, 
07 (sete) dias de licença para tratamento de saúde, nos termos do artigo 
81 da lei nº 5.810/94, no período de 04-07 a 10-07-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 834350
Portaria Nº 38.917, de 27 de JULHo 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 os termos da licença Médica do TcE nº 566/2022, de 18-
07-2022, protocolizado sob o Expediente nº 012633/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor TiVSoN dE MElo SilVa, auxiliar Técnico de con-
trole Externo - informática, matrícula nº 0101065, 06 (seis) dias de licen-
ça para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, 
no período de 01-07 a 06-07-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 834345
Portaria Nº 38.916, de 26 de JULHo 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 os termos da licença Médica do TcE nº 565/2022, de 18-
07-2022, protocolizado sob o Expediente nº 012631/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora TaTiaNa fariaS doS SaNToS GUEiroS, assessor 
Educacional, matrícula nº 0101428, 07 (sete) dias de licença para trata-
mento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período 
de 03-07 a 09-07-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 834343
Portaria Nº 38.930, de 28 de JULHo 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 os termos da licença Médica do TcE nº 572/2022, de 18-
07-2022, protocolizado sob o Expediente nº 012879/2022,
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r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor EdiSoN doS SaNToS E SilVa, corpo operacional 
(Sold/caBo/SarG/SUBT), matrícula nº 0101179, 07 (sete) dias de licen-
ça para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, 
no período de 04-07 a 10-07-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 834355
Portaria Nº 38.929, de 28 de JULHo 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 os termos da licença Médica do TcE nº 571/2022, de 18-
07-2022, protocolizado sob o Expediente nº 012885/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora aUrEa MaUra araÚJo BraNdÃo da coSTa, au-
ditor de controle Externo – direito, matrícula nº 0101532, 07 (sete) dias 
de licença para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 
5.810/94, no período de 04-07 a 10-07-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 834360
Portaria Nº 38.926, de 28 de JULHo 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 os termos da licença Médica do TcE nº 575/2022, de 19-
07-2022, protocolizado sob o Expediente nº 012900/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora BrUNa iriS rodriGUES PaUla, auditor de con-
trole Externo – direito, matrícula nº 0101787, 07 (sete) dias de licença 
para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no 
período de 05-07 a 11-07-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 834375
Portaria Nº 38.928, de 28 de JULHo 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 os termos da licença Médica do TcE nº 573/2022, de 19-
07-2022, protocolizado sob o Expediente nº 012887/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora Maria criSTiNa PiNa GalVÃo MaUÉS, assessor 
Técnico de controle Externo, matrícula nº 0695483, 03 (três) dias de li-
cença em Prorrogação para tratamento de saúde, nos termos do artigo 83 
da lei nº 5.810/94, no período de 05 a 07-07-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 834366
Portaria Nº 38.927, de 28 de JULHo 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 os termos da licença Médica do TcE nº 574/2022, de 19-
07-2022, protocolizado sob o Expediente nº 012890/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora BETHaNia do Socorro GUiMarÃES BaSToS 
caValEiro dE MacÊdo, assessor de comunicação e relações Públicas, 
matrícula nº 0101395, 06 (seis) dias de licença para tratamento de saúde, 
nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período de 05-07 a 10-
07-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 834368
Portaria Nº 38.912, de 26 de JULHo 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 os termos da licença Médica do TcE nº 567/2022, de 18-
07-2022, protocolizado sob o Expediente nº 012635/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor aNaSTacio TriNdadE caMPoS, auditor de con-
trole Externo - direito, matrícula nº 0580066, 15 (quinze) dias de licença 
em prorrogação para tratamento de saúde, nos termos do artigo 83 da lei 
nº 5.810/94, no período de 03-07 a 17-07-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 834335
Portaria Nº 38.914, de 26 de JULHo 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 os termos da licença Médica do TcE nº 564/2022, de 18-
07-2022, protocolizado sob o Expediente nº 012630/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora roSiaNE do Socorro NaSciMENTo coSTa, au-
xiliar Técnico de controle Externo - administrativo, matrícula nº 0100455, 
07 (sete) dias de licença para tratamento de saúde, nos termos do artigo 
81 da lei nº 5.810/94, no período de 04-07 a 10-07-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 834340
Portaria Nº 38.913, de 26 de JULHo 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 os termos da licença Médica do TcE  nº 569/2022, de 
18-07-2022, protocolizado sob o Expediente nº 012640/2022,

r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora ScHEila rÉGia GUiMarÃES dE SoUSa, assessor 
Técnico, matrícula nº 0101439, 05 (cinco) dias de licença para tratamento 
de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período de 04-
07 a 08-07-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 834337
Portaria Nº 38.911, de 26 de JULHo 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 os termos da licença Médica do TcE  nº 562/2022, de 
18-07-2022, protocolizado sob o Expediente nº 012629/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora Maria dE loUrdES rodriGUES loBÃo, audi-
tor de controle Externo - direito, matrícula nº 0616222, 07 (sete) dias 
de licença para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 
5.810/94, no período de 02-07 a 08-07-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 834333
Portaria Nº 38.923, de 27 de JULHo 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 os termos da licença Médica do TcE nº 578/2022, de 20-
07-2022, protocolizado sob o Expediente nº 012911/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor doMiNGoS rodriGUES NETo, analista auxiliar 
de controle Externo, matrícula nº 0100367, 07 (sete) dias de licença para 
tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no pe-
ríodo de 06-07 a 12-07-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 834397
Portaria Nº 38.925, de 27 de JULHo 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 os termos da licença Médica do TcE nº 576/2022, de 19-
07-2022, protocolizado sob o Expediente nº 012901/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor daNilo fraZÃo SoUSa, auditor de controle Ex-
terno – analista de Sistemas, matrícula nº 0101199, 07 (sete) dias de 
licença para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 
5.810/94, no período de 07-07 a 13-07-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 834381
Portaria Nº 38.924, de 27 de JULHo 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 os termos da licença Médica do TcE nº 577/2022, de 19-
07-2022, protocolizado sob o Expediente nº 012903/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora aládia riTa corrÊa PiNHEiro SoBriNHo, as-
sessor administrativo, matrícula nº 0100952, 07 (sete) dias de licença 
para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no 
período de 06-07 a 12-07-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 834385
Portaria Nº 38.921, de 27 de JULHo 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 os termos da licença Médica do TcE nº 587/2022, de 21-
07-2022, protocolizado sob o Expediente nº 012920/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora VilMa Maria SilVa, Técnico em Processamento de 
imagem, matrícula nº 0100250, 07 (sete) dias de licença para tratamento 
de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período de 07-
07 a 13-07-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 834414
Portaria Nº 38.922, de 27 de JULHo 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 os termos da licença Médica do TcE nº 579/2022, de 20-
07-2022, protocolizado sob o Expediente nº 012913/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora lÍVia alMEida cardoSo, auxiliar Técnico de 
controle Externo - administrativo, matrícula nº 0101675, 07 (sete) dias 
de licença para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 
5.810/94, no período de 06-07 a 12-07-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 834402
Portaria Nº 38.920, de 27 de JULHo 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 os termos da licença Médica do TcE nº 588/2022, de 25-
07-2022, protocolizado sob o Expediente nº 012925/2022,



96  diário oficial Nº 35.064 Terça-feira, 02 DE AGOSTO DE 2022

r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora BrUNa iriS rodriGUES PaUla, auditor de con-
trole Externo - direito, matrícula nº 0101787, 07 (sete) dias de licença em 
Prorrogação para tratamento de saúde, nos termos do artigo 83 da lei nº 
5.810/94, no período de 12 a 18-07-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 834418
Portaria Nº 38.946, de 01 de aGosto 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 os termos da licença Médica do TcE nº 608/2022, de 27-
07-2022, protocolizado sob o Expediente nº 013114/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora NaTália NEVES MoUra, auditor de controle Ex-
terno, matrícula nº 0100200, 01 (um) dia de licença para acompanhar 
Pessoa da família, nos termos do artigo 85 da lei nº 5.810/94, no dia 
21-07-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 834611
Portaria Nº 38.932, de 28 de JULHo 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 os termos da licença Médica do TcE nº 598/2022, de 25-
07-2022, protocolizado sob o Expediente nº 012981/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor dUrVal doS SaNToS SilVa, agente auxiliar de 
Serviços Gerais, matrícula nº 0100361, 03 (três) dias de licença para tra-
tamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período 
de 04-07 a 06-07-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 834606
Portaria Nº 38.934, de 28 de JULHo 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 os termos da licença Médica do TcE nº 596/2022, de 25-
07-2022, protocolizado sob o Expediente nº 012979/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor carloS alBErTo MacHado rUfiNo JUNior, au-
ditor de controle Externo – direito, matrícula nº 0100107, 07 (sete) dias 
de licença para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 
5.810/94, no período de 04-07 a 10-07-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 834596
Portaria Nº 38.933, de 28 de JULHo 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 os termos da licença Médica do TcE nº 597/2022, de 25-
07-2022, protocolizado sob o Expediente nº 012980/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora VEra Maria dE GUaPiNdaia BraGa, auditor 
de controle Externo – Economia, matrícula nº 0101511, 05 (cinco) dias 
de licença para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 
5.810/94, no período de 04-07 a 08-07-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 834598
Portaria Nº 38.938, de 01 de aGosto 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 os termos da licença Médica do TcE nº 594/2022, de 25-
07-2022, protocolizado sob o Expediente nº 012976/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora lUcilEidE fErrEira riBEiro, Servidor requi-
sitado Nível Médio, matrícula nº 5418806, 09 (nove) dias de licença em 
Prorrogação para tratamento de saúde, nos termos do artigo 83 da lei nº 
5.810/94, no período de 02 a 10-07-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 834580
Portaria Nº 38.937, de 01 de aGosto 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 os termos da licença Médica do TcE nº 593/2022, de 25-
07-2022, protocolizado sob o Expediente nº 012974/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora NilZETE da coNcEiÇÃo GUiMarÃES BarroS, 
Técnico auxiliar de controle Externo, matrícula nº 0100188, 30 (trinta) 
dias de licença para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei 
nº 5.810/94, no período de 05-07 a 03-08-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 834576
Portaria Nº 38.939, de 01 de aGosto 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 os termos da licença Médica do TcE nº 595/2022, de 25-
07-2022, protocolizado sob o Expediente nº 012978/2022,

r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora dENiSE loPES criSPiNo dE oliVEira, assessor 
conselheiro, matrícula nº 0101425, 07 (sete) dias de licença para trata-
mento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 5.810/94, no período 
de 04-07 a 10-07-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 834590
Portaria Nº 38.935, de 28 de JULHo 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 os termos da licença Médica do TcE nº 590/2022, de 25-
07-2022, protocolizado sob o Expediente nº 012972/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora Maria MÔNica GoMES SoUSa, assistente Trans-
porte, matrícula nº 0101531, 02 (dois) dias de licença em Prorrogação 
para tratamento de saúde, nos termos do artigo 83 da lei nº 5.810/94, no 
período de 13 a 14-07-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 834567
Portaria Nº 38.936, de 28 de JULHo 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 os termos da licença Médica do TcE nº 591/2022, de 25-
07-2022, protocolizado sob o Expediente nº 012973/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora rUTH HElENa dElGado BaSToS, auditor de con-
trole Externo – ciências contábeis, matrícula nº 0695408, 05 (cinco) dias 
de licença para tratamento de saúde, nos termos do artigo 81 da lei nº 
5.810/94, no período de 13-07 a 17-07-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 834569

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

triBUNaL de coNtas do estado do ParÁ
terMo aditiVo Nº: 03
coNTraTo: Nº 06/2019
daTa da aSSiNaTUra: 21/07/2022
oBJETo: reajuste de valor, conforme o índice acumulado do iGP-M, em 
10,71%, a ser contado a partir do dia 01/07/2022.
Valor MENSal: r$ 9.535,28.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Unidade Gestora: 020101......TriBUNal dE coNTaS do ESTado do Pará
Programa de Trabalho:
01.032.1455 6.267 - operacionalização das ações administrativas
fontes:
01 - recursos ordinários
12 - receita Patrimonial - outros Poderes
Natureza da despesa:
33.90.39 – outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
contenção de crédito: 2022Nd00165
coNTraTada: aNTÔNio PEdro carNEiro - ME
ENdErEÇo: rua afro Sampaio, Quadra 24, lote 05, Bairro Bom Planalto, 
cEP. 68504-022, Marabá/Pa.
cNPJ/Mf Nº: 11.552.248/0001-81.
ordENador: Maria de lourdes lima de oliveira.

Protocolo: 834546

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: Pregão Eletrônico.
Número: 12/2022.
Objeto: Aquisição de licenças para o uso de software Autodesk, especifica-
mente o rEViT 2023 ou superior, devidamente operacionais e atualizadas 
em versão, treinamento e consultoria para transferência de conhecimen-
to tecnológico da Metodologia Building information Modeling (BiM) – em 
português, Modelagem da informação da construção – e ao atendimento 
das necessidades técnicas do Tribunal de contas do Pará no uso da referi-
da metodologia, especialmente na contratação, execução e fiscalização de 
projetos e obras de infraestrutura conforme definições, condições e espe-
cificações estabelecidas no Termo de Referência.
Entrega do Edital: o Edital será fornecido pela internet, através dos portais 
do BaNco do BraSil, www.licitacoes-e.com.br e do TriBUNal dE coN-
TaS do ESTado do Pará, www.tcepa.tc.br .
observação: Qualquer pedido de esclarecimento, em relação a eventuais 
dúvidas na interpretação do Edital e seus anexos, deverá ser encaminhado 
à Pregoeira, exclusivamente por meio eletrônico, via e-mail: jade.nobre@
tce.pa.gov.br, nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
responsável pelo certame: Jade lobato Nobre
local de abertura: Site do Banco do Brasil: http://www.licitacoes-e.com.br
data do certame: 16 de agosto de 2022.
Hora/dia de recebimento das Propostas e documentos de Habilitação: até 
às 08 horas (horário oficial de Brasília-DF) do dia 16 de agosto de 2022.
Hora/Dia da Sessão Pública: 09 horas (horário oficial de Brasília-DF) do dia 
16 de agosto de 2022.
ordenadora: Maria de lourdes lima de oliveira – Presidente do TcE/Pa.

Protocolo: 834458
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aPostiLaMeNto
.

termo de apostilamento
conforme preceitua o art. 67 da lei 8.666/93 e para atender as necessida-
des de fiscalização dos contratos com a Administração, realiza-se presente 
TERMO DE APOSTILAMENTO, cujo objetivo é a substituiçao do fiscal do 
Contrato n° 01/2019, firmado com a empresa CA Comunicação Ltda, de-
signando a servidora Alcinara Barcellos da Conceição, como fiscal titular, a 
partir de 30/06/2022.
Belém, 01 de agosto de 2022
Gilberto Jader Serique
Secretário de administração

Protocolo: 834544

oUtras MatÉrias
.

NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, conse-
lheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico o Senhor NILTON 
loPES dE fariaS (cPf: ***.456.882-**), Prefeito à época, na pessoa de 
seu Procurador Sr. SErGio BaTiSTa iMBEloNi (cPf ***.840.402-**), de 
que no dia 09.08.2022, às 08h30min, o Plenário deste Tribunal julgará 
na Sessão o Processo nº 505482/2017, que trata da Prestação de contas 
da PrEfEiTUra MUNiciPal dE BaiÃo, referente ao convênio SEdUc nº 
107/2015, tendo como relator o Excelentíssimo conselheiro cipriano Sa-
bino de oliveira Júnior.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
https://www.tce.pa.gov.br/sustentacaooral/
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 01 de agosto de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, conse-
lheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico o INSTITUTO DE DE-
SENVolViMENTo SUSTENTáVEl da aMaZÔNia (cNPJ: 06.116.787/0001-
38), na pessoa de seu representante legal, de que no dia 09.08.2022, 
às 08h30min, o Plenário deste Tribunal julgará na Sessão o Processo nº 
517114/2016, que trata da Prestação de contas do iNSTiTUTo dE dESEN-
VolViMENTo SUSTENTáVEl da aMaZÔNia, referente ao convênio idE-
flor nº 003/2015, tendo como relator o Excelentíssimo conselheiro luis 
da cunha Teixeira.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
https://www.tce.pa.gov.br/sustentacaooral/
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 01 de agosto de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, conse-
lheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico o Senhor EVERTON 
ViTÓria MorEira (cPf: ***.218.501-**), Prefeito à época, de que no dia 
09.08.2022, às 08h30min, o Plenário deste Tribunal julgará na Sessão o 
Processo nº 524782/2017, que trata da Tomada de contas instaurada na 
PrEfEiTUra MUNiciPal dE UrUara, referente ao convênio SETraNS nº 
001/2015, tendo como relator o Excelentíssimo conselheiro luis da cunha 
Teixeira.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
https://www.tce.pa.gov.br/sustentacaooral/
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 01 de agosto de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral

NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, conse-
lheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico o Senhor CARLOS 
aUGUSTo SaNToS SilVa (cPf: ***.593.982-**), Presidente da fETaGri 
à época, na pessoa de seu advogado dr. MiGUEl BiZ – oaB/Pa 15.409-B 
(cPf: ***.735.119-**), de que no dia 09.08.2022, às 08h30min, o Plená-
rio deste Tribunal julgará na Sessão o Processo nº 529857/2010, que trata 
de Prestação de contas da fEdEraÇÃo doS TraBalHadorES E TraBa-
lHadoraS Na aGricUlTUra do ESTado do Pará, referente ao convê-
nio SEMa nº 006/2008, tendo como relator o Excelentíssimo conselheiro 
luis da cunha Teixeira.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
https://www.tce.pa.gov.br/sustentacaooral/
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 01 de agosto de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, conse-
lheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico a Senhora MARILZA 
dE oliVEira lEiTE (cPf: ***.209.519-**), representante do Espólio do 
Senhor GilBErTo lEiTE (cPf: ***.617.509-**), na pessoa de seu advo-
gado dr. rodriGo dioGo SilVa – oaB/To 3.184 (cPf: ***.144.521-**), 
de que no dia 09.08.2022, às 08h30min, o Plenário deste Tribunal julgará 
na Sessão o Processo nº 503554/2013, que trata da Tomada de contas ins-
taurada na aSSociaÇÃo coMErcial E iNdUSTrial dE MaraBá, referen-
te ao convênio SEcTi nº 002/2007, tendo como relator o Excelentíssimo 
conselheiro luis da cunha Teixeira.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
https://www.tce.pa.gov.br/sustentacaooral/
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 01 de agosto de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, con-
selheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico a ASSOCIAÇÃO 
coMErcial E iNdUSTrial dE MaraBá (cNPJ: 22.938.112/0001-20), 
na pessoa de seu advogado dr. rodriGo dioGo SilVa – oaB/To 3.184 
(cPf: ***.144.521-**), de que no dia 09.08.2022, às 08h30min, o Plená-
rio deste Tribunal julgará na Sessão o Processo nº 503554/2013, que trata 
da Tomada de contas instaurada na aSSociaÇÃo coMErcial E iNdUS-
Trial dE MaraBá, referente ao convênio SEcTi nº 002/2007, tendo como 
relator o Excelentíssimo conselheiro luis da cunha Teixeira.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
https://www.tce.pa.gov.br/sustentacaooral/
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 01 de agosto de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, conse-
lheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico o Senhor MAURÍ-
lio dE aBrEU MoNTEiro (cPf: ***.819.432-**), Secretário da SEcTi à 
época, de que no dia 09.08.2022, às 08h30min, o Plenário deste Tribunal 
julgará na Sessão o Processo nº 503554/2013, que trata da Tomada de 
contas instaurada na aSSociaÇÃo coMErcial E iNdUSTrial dE Ma-
raBá, referente ao convênio SEcTi nº 002/2007, tendo como relator o 
Excelentíssimo conselheiro luis da cunha Teixeira.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
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de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
https://www.tce.pa.gov.br/sustentacaooral/
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 01 de agosto de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, conse-
lheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico a Senhora MARIA 
do carMo MarTiNS liMa (cPf: ***.863.102-**), Prefeita à época, de 
que no dia 09.08.2022, às 08h30min, o Plenário deste Tribunal julgará na 
Sessão o Processo nº 506172/2014, que trata de Prestação de contas da 
PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaNTarÉM, referente ao convênio SEirdUM 
nº 008/2007, tendo como relator o Excelentíssimo conselheiro luis da 
cunha Teixeira.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
https://www.tce.pa.gov.br/sustentacaooral/
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 01 de agosto de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, con-
selheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico a Senhora ANA 
SUElY Maria dE oliVEira (cPf: ***.679.572-**), Secretária da SEidUrB 
à época, na pessoa de seu Procurador Sr. EliaS HENriQUE GraNHEN Ta-
VarES (cPf: ***.987.772-**), de que no dia 09.08.2022, às 08h30min, o 
Plenário deste Tribunal julgará na Sessão o Processo nº 506172/2014, que 
trata de Prestação de contas da PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaNTarÉM, 
referente ao convênio SEirdUM nº 008/2007, tendo como relator o Exce-
lentíssimo conselheiro luis da cunha Teixeira.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
https://www.tce.pa.gov.br/sustentacaooral/
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 01 de agosto de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, conse-
lheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico o Senhor MARCO 
aNTÔNio SoarES raPoSo (cPf: ***.003.702-**), Presidente das cEN-
TraiS dE aBaSTEciMENTo do Pará à época, de que no dia 09.08.2022, 
às 08h30min, o Plenário deste Tribunal julgará na Sessão o Processo nº 
505973/2012, que trata da Prestação de contas das cENTraiS dE aBaS-
TEciMENTo do Pará, referente ao Exercício financeiro de 2011, tendo 
como relator o Excelentíssimo conselheiro odilon inácio Teixeira.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
https://www.tce.pa.gov.br/sustentacaooral/
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 01 de agosto de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, conse-
lheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico o Senhor JOÃO DO 
roSário rEiS (cPf: ***.628.282-**), Presidente do instituto à época, 

de que no dia 09.08.2022, às 08h30min, o Plenário deste Tribunal julgará 
na Sessão o Processo nº 514630/2013, que trata de Tomada de contas 
instaurada no iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo cUlTUral, aMBiENTal 
E dE aPoio ao iNTErioraNo do Pará, em face do convênio SEEl nº 
067/2009, tendo como relator o Excelentíssimo conselheiro fernando de 
castro ribeiro.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
https://www.tce.pa.gov.br/sustentacaooral/
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 01 de agosto de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, conse-
lheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico o INSTITUTO DE 
dESENVolViMENTo cUlTUral, aMBiENTal E dE aPoio ao iNTEriora-
No do Pará (cNPJ: 09.307.425/0001-12), na pessoa de seu representan-
te legal, de que no dia 09.08.2022, às 08h30min, o Plenário deste Tribunal 
julgará na Sessão o Processo nº 514630/2013, que trata de Tomada de 
contas instaurada no iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo cUlTUral, aM-
BiENTal E dE aPoio ao iNTErioraNo do Pará, em face do convênio 
SEEl nº 067/2009, tendo como relator o Excelentíssimo conselheiro fer-
nando de castro ribeiro.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
https://www.tce.pa.gov.br/sustentacaooral/
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 01 de agosto de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, con-
selheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico a Senhora RAI-
MUNda dE oliVEira SaMPaio (cPf: ***.135.132-**), coordenadora do 
conselho à época, de que no dia 09.08.2022, às 08h30min, o Plenário 
deste Tribunal julgará na Sessão o Processo nº 500416/2014, que trata de 
Tomada de contas instaurada no coNSElHo EScolar da EScola ESTa-
dUal dE ENSiNo MÉdio SÃo fraNciSco dE aSSiS, em face do convênio 
SEdUc nº 410/2008, tendo como relator o Excelentíssimo conselheiro 
Substituto Julival Silva rocha.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
https://www.tce.pa.gov.br/sustentacaooral/
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 01 de agosto de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, conse-
lheira Maria DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico o Senhor JOSÉ SEI-
XaS loUrENÇo (cPf: ***.190.912-**), Secretário de Estado de Educação 
à época, na pessoa de seu advogado dr. MaNoEl dE BriTo loUrENÇo 
filHo – oaB/Pa 3.536 (cPf: ***.229.502-**), de que no dia 09.08.2022, 
às 08h30min, o Plenário deste Tribunal julgará na Sessão o Processo nº 
500416/2014, que trata de Tomada de contas instaurada no coNSElHo 
EScolar da EScola ESTadUal dE ENSiNo MÉdio SÃo fraNciSco dE 
aSSiS, em face do convênio SEdUc nº 410/2008, tendo como relator o 
Excelentíssimo conselheiro Substituto Julival Silva rocha.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
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É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
https://www.tce.pa.gov.br/sustentacaooral/
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 01 de agosto de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, conse-
lheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico o Senhor KLESIO 
ricardo da SilVa SoUZa (cPf: ***.088.942-**), Presidente da acMr à 
época, de que no dia 09.08.2022, às 08h30min, o Plenário deste Tribunal 
julgará na Sessão o Processo nº 511520/2013, que trata de Prestação 
de contas da aSSociaÇÃo cUlTUral MiSTUra rEGioNal, em face do 
convênio aSiPaG nº 009/2011, tendo como relator o Excelentíssimo con-
selheiro Substituto Julival Silva rocha.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
https://www.tce.pa.gov.br/sustentacaooral/
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 01 de agosto de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, con-
selheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico a ASSOCIAÇÃO 
cUlTUral MiSTUra rEGioNal (cNPJ: 12.431.390/0001-33), na pessoa 
de seu representante legal, de que no dia 09.08.2022, às 08h30min, o 
Plenário deste Tribunal julgará na Sessão o Processo nº 511520/2013, que 
trata de Prestação de contas da aSSociaÇÃo cUlTUral MiSTUra rE-
GioNal, em face do convênio aSiPaG nº 009/2011, tendo como relator o 
Excelentíssimo conselheiro Substituto Julival Silva rocha.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
https://www.tce.pa.gov.br/sustentacaooral/
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 01 de agosto de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, conse-
lheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico a Senhora CLEU-
SiÂNGEla GoNÇalVES da SilVa (cPf: ***.768.932-**), Presidente da 
acMr à época, de que no dia 09.08.2022, às 08h30min, o Plenário deste 
Tribunal julgará na Sessão o Processo nº 511520/2013, que trata de Pres-
tação de contas da aSSociaÇÃo cUlTUral MiSTUra rEGioNal, em face 
do convênio aSiPaG nº 009/2011, tendo como relator o Excelentíssimo 
conselheiro Substituto Julival Silva rocha.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
https://www.tce.pa.gov.br/sustentacaooral/
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 01 de agosto de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, con-
selheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico o MOVIMENTO 
dE dEfESa daS MUlHErES aBaETETUBENSES (cNPJ: 14.091.821/0001-
95), na pessoa de seu representante legal, de que no dia 09.08.2022, 
às 08h30min, o Plenário deste Tribunal julgará na Sessão o Processo nº 

515236/2013, que trata de Tomada de contas instaurada no MoViMENTo 
dE dEfESa daS MUlHErES aBaETETUBENSE, em face do convênio fcPTN 
nº 004/2009, tendo como relator o Excelentíssimo conselheiro Substituto 
Julival Silva rocha.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
https://www.tce.pa.gov.br/sustentacaooral/
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 01 de agosto de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, conse-
lheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico o Representante do 
Espólio do Senhor BrUNo SEcHi (cPf: ***.450.562-**), Presidente da 
associação à época, de que no dia 09.08.2022, às 08h30min, o Plenário 
deste Tribunal julgará na Sessão o Processo nº 509278/2008, que trata de 
Tomada de contas instaurada na aSSociaÇÃo da ParÓQUia dE SaNTa 
Maria GorETTi, em face do convênio SETEr nº 114/2004, tendo como 
relatora a Excelentíssima conselheira Substituta Milene dias da cunha.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
https://www.tce.pa.gov.br/sustentacaooral/
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 01 de agosto de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, conse-
lheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico o Senhor PAULO 
fErNaNdo da SilVa MoNTEiro (cPf: ***.951.012-**), diretor Presi-
dente da organização à época, de que no dia 09.08.2022, às 08h30min, o 
Plenário deste Tribunal julgará na Sessão o Processo nº 500580/2008, que 
trata de Prestação de contas da orGaNiZaÇÃo Social dE SaÚdE MaTEr-
NidadE do PoVo, em face do convênio SESPa nº 160/2006, tendo como 
relatora a Excelentíssima conselheira Substituta Milene dias da cunha.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
https://www.tce.pa.gov.br/sustentacaooral/
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 01 de agosto de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, con-
selheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico o Senhor JOÃO 
lUiZ oliVEira SoUZa MElo (cPf: ***.189.872-**), Prefeito à época, na 
pessoa de sua advogada dra. cáSSia roSaNa M. S. E. MarTiNS – oaB/Pa 
8.464-a (cPf: ***.329.955-**), de que no dia 09.08.2022, às 08h30min, 
o Plenário deste Tribunal julgará na Sessão o Processo nº 519332/2010, 
que trata de Prestação de contas da PrEfEiTUra MUNiciPal dE SoUrE, 
em face do convênio SEdUc nº 567/2009, tendo como relator o Excelen-
tíssimo conselheiro Substituto daniel Mello.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
https://www.tce.pa.gov.br/sustentacaooral/
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 01 de agosto de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral



100  diário oficial Nº 35.064 Terça-feira, 02 DE AGOSTO DE 2022

NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, conse-
lheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico a Senhora IVANI-
SE coElHo GaSPariM (cPf: ***.078.903-**), Secretária da SETEPS à 
época, de que no dia 09.08.2022, às 08h30min, o Plenário deste Tribunal 
julgará na Sessão o Processo nº 509085/2008, que trata de Tomada de 
contas instaurada no iNSTiTUTo dE MUlHErES da aMaZÔNia, em face 
do convênio SETEPS nº 008/2005, tendo como relator o Excelentíssimo 
conselheiro Substituto daniel Mello.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
https://www.tce.pa.gov.br/sustentacaooral/
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 01 de agosto de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, con-
selheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico o Senhor AMÓS 
BEZErra da SilVa (cPf: ***.797.602-**), Prefeito à época, na pessoa de 
seu advogado dr. MiGUEl BiZ – oaB/Pa 15.409-B (cPf: ***.735.119-**), 
de que no dia 09.08.2022, às 08h30min, o Plenário deste Tribunal julgará 
na Sessão o Processo nº 513810/2006, que trata de Prestação de contas 
da PrEfEiTUra MUNiciPal dE aUGUSTo corrÊa, em face do convê-
nio SESPa nº 088/2005, tendo como relator o Excelentíssimo conselheiro 
Substituto Edvaldo fernandes de Souza.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
https://www.tce.pa.gov.br/sustentacaooral/
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 01 de agosto de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
NotiFicaÇÃo de JULGaMeNto doe
de ordem da Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, conse-
lheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, notifico o Senhor JOÃO DE 
caSTro BarrETo (cPf: ***.321.312-**), Prefeito à época, de que no dia 
09.08.2022, às 08h30min, o Plenário deste Tribunal julgará na Sessão o 
Processo nº 507373/2006, que trata de Prestação de contas da PrEfEiTU-
ra MUNiciPal dE Eldorado do caraJáS, referente ao convênio SESPa 
nº 055/2005, tendo como relator o Excelentíssimo conselheiro Substituto 
Edvaldo fernandes de Souza.
Na oportunidade informo que, conforme disposição contida no art. 177, §§ 
2º e 3º do regimento interno do TcE-Pa, o(a) interessado(a) poderá pro-
duzir Sustentação oral por ocasião da realização do referido julgamento, 
de forma presencial inscrevendo-se até 08h30min da data da sessão na 
recepção do TcE/Pa.
É permitida a produção de sustentação oral por videoconferência, desde 
que o(a) interessado(a), em até 2 (dois) dias úteis antes do início da ses-
são, formalize requerimento com assinatura digital e preencha o formulário 
“requerimento de Sustentação oral” disponibilizado no Portal do TcE-Pa, 
na rede mundial de computadores (internet), no endereço abaixo e obser-
var as disposições contidas § 5º do art. 261 do regimento interno.
https://www.tce.pa.gov.br/sustentacaooral/
Para esclarecimentos e orientações ligar (91) 99160-4038 ou (91) 98419-9625.
Belém, 01 de agosto de 2022.
JoSE TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia
de ordem do Excelentíssimo conselheiro Substituto, JUliVal SilVa roSa, 
em cumprimento ao disposto no art. 215 do regimento interno do Tribu-
nal de contas do Estado do Pará, comunico o Senhor aNToNio carloS 
NUNES liMa, (cPf: ***.265.462-**), Presidente à época, na pessoa de 
seu advogado dr. NElSoN fraNciSco MarZUllo Maia – oaB/Pa 7440 
(cPf: ***.371.227-**) para que, no prazo de quinze (15) dias a partir 
desta publicação, apresente razões de justificativas nos autos do Processo 
Tc/526620/2008, que trata da Prestação de contas da fEdEraÇÃo Pa-
raENSE dE fUTEBol, referente ao convênio SEEl Nº. 010/2008, o qual 
poderá ser consultado mediante acesso ao “PorTal do JUriSdicioNa-
do” do TcE-Pa, no endereço eletrônico: https://portaljurisdicionado.tce.
pa.gov.br.
informo, por oportuno, que a resposta a esta comunicação de audiência 
será recebida, EXclUSiVaMENTE, por meio do referido PorTal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no PorTal do JUriSdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral

coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia
de ordem do Excelentíssimo conselheiro relator, odiloN iNácio TEiXEi-
ra, em cumprimento ao disposto no art. 215 do regimento interno do 
Tribunal de contas do Estado do Pará, comunico o Senhor JoÃo clÉBEr 
dE SoUZa TorrES, (cPf: ***.834.482-**), Prefeito à época, para que, 
no prazo de quinze (15) dias a partir desta publicação, apresente razões de 
justificativas nos autos do Processo TC/511763/2016, que trata da Pres-
tação de contas da PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU, 
referente ao convênio SEPlaN/fdE nº. 005/2014, o qual poderá ser con-
sultado mediante acesso ao “PorTal do JUriSdicioNado” do TcE-Pa, no 
endereço eletrônico: https://portaljurisdicionado.tce.pa.gov.br.
informo, por oportuno, que a resposta a esta comunicação de audiência 
será recebida, EXclUSiVaMENTE, por meio do referido PorTal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no PorTal do JUriSdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia
de ordem do Excelentíssimo conselheiro Substituto, EdValdo fErNaN-
dES dE SoUZa, em cumprimento ao disposto no art. 215 do regimento 
interno do Tribunal de contas do Estado do Pará, comunico o Senhor adE-
MilSoN fErrEira lUSToZa, (cPf: ***.932.722-**), Presidente à época, 
para que, no prazo de quinze (15) dias a partir desta publicação, apresente 
razões de justificativas nos autos do Processo n° 519569/2010, que trata 
da Prestação de contas da aSSociaÇÃo daS faMÍliaS da caSa faMi-
liar rUral doS MUNicÍPioS dE TUcUMÃ E oUrilÂNdia, referente ao 
convênio SEdUc Nº. 081/2009, o qual poderá ser consultado mediante 
acesso ao “PorTal do JUriSdicioNado” do TcE-Pa, no endereço eletrô-
nico: https://portaljurisdicionado.tce.pa.gov.br.
informo, por oportuno, que a resposta a esta comunicação de audiência 
será recebida, EXclUSiVaMENTE, por meio do referido PorTal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no PorTal do JUriSdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia
de ordem do Excelentíssimo conselheiro Substituto, daNiEl MEllo, em 
cumprimento ao disposto no art. 215 do regimento interno do Tribunal de 
contas do Estado do Pará, comunico o Senhor JoSÉ iSMaEl liMa rocHa 
(cPf: ***.683.872-**), Prefeito à época, para que, no prazo de quinze 
(15) dias a partir desta publicação, apresente razões de justificativas nos 
autos do Processo n° Tc/519864/2010, que trata da Prestação de con-
tas da PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaNTa BárBara do Pará, referente 
ao convênio SESPa Nº. 31/2008, o qual poderá ser consultado mediante 
acesso ao “PorTal do JUriSdicioNado” do TcE-Pa, no endereço eletrô-
nico: https://portaljurisdicionado.tce.pa.gov.br.
informo, por oportuno, que a resposta a esta comunicação de audiência 
será recebida, EXclUSiVaMENTE, por meio do referido PorTal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no PorTal do JUriSdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
citaÇÃo
de ordem da Excelentíssima conselheira relatora, roSa EGÍdia criSPiNo 
calHEiroS loPES, em cumprimento ao disposto no art. 216 do regimento 
interno do Tribunal de contas do Estado do Pará, cito através do presente, 
a aSSociaÇÃo BENEficENTE GUaraNi do MUNicÍPio dE MÃE do rio 
(cNPJ: 05.150.491/0001-70), na pessoa de seu representante legal, para 
que, no prazo de quinze (15) dias a partir desta publicação, apresente de-
fesa nos autos do Processo n°. Tc/503350/2013, que trata da Tomada de 
contas instaurada na referida associação, referente ao convênio SETEr/
SEaSTEr nº 012/2010, o qual poderá ser consultado mediante acesso ao 
“PorTal do JUriSdicioNado” do TcE-Pa, no endereço eletrônico: ht-
tps://portaljurisdicionado.tce.pa.gov.br.
informo, por oportuno, que a resposta a esta citação será recebida, EX-
clUSiVaMENTE, por meio do referido PorTal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no PorTal do JUriSdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia
de ordem do Excelentíssimo conselheiro Substituto, JUliVal rocHa, em 
cumprimento ao disposto no art. 215 do regimento interno do Tribunal 
de contas do Estado do Pará, comunico o Senhor Mário HENriQUE dE 
SoUZa GUErrEiro, (cPf:210.34.902-82), responsável à época, para 
que, no prazo de quinze (15) dias do recebimento desta, apresente razões 
de justificativas nos autos do Processo n° TC/508951/2016, que trata da 
Prestação de contas da PrEfEiTUra MUNiciPal dE ÓBidoS, referente ao 
convênio SEPlaN Nº 089/2014, o qual poderá ser consultado mediante 
acesso ao “PorTal do JUriSdicioNado” do TcE-Pa, no endereço eletrô-
nico: https://portaljurisdicionado.tce.pa.gov.br.
informo, por oportuno, que a resposta a esta comunicação de audiência 
será recebida, EXclUSiVaMENTE, por meio do referido PorTal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no PorTal do JUriSdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral
coMUNicaÇÃo de aUdiÊNcia
de ordem da Excelentíssima conselheira Substituta, MilENE diaS da 
cUNHa, em cumprimento ao disposto no art. 215 do regimento interno 
do Tribunal de contas do Estado do Pará, comunico o Senhor JoaQUiM 
NoGUEira NETo, (cPf: 296.111.301-63), Prefeito à época, para que, no 
prazo de quinze (15) dias a partir desta publicação, apresente razões de 
justificativas nos autos do Processo TC/525390/2010, que trata da Presta-
ção de contas da PrEfEiTUra MUNiciPal dE doM EliSEU, referente ao 
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convênio SEdUc Nº. 1.071/2009, o qual poderá ser consultado mediante 
acesso ao “PorTal do JUriSdicioNado” do TcE-Pa, no endereço eletrô-
nico: https://portaljurisdicionado.tce.pa.gov.br.
informo, por oportuno, que a resposta a esta comunicação de audiência 
será recebida, EXclUSiVaMENTE, por meio do referido PorTal.
caso necessite de ajuda para realizar o cadastro no PorTal do JUriSdi-
cioNado ligar para 3210-0824 ou 3210-0570.
JoSÉ TUffi SaliM JUNior
Secretário-Geral

Protocolo: 834408

MiNistÉrio PÚBLico
.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
.

 disPeNsa de LicitaÇÃo Por Meio de cotaÇÃo eLetrÔNica Nº 
06/2022- MPc/Pa
Processo Nº 2022/253230
oBJETo: aquisição de rEfiS dE ElEMENToS filTraNTES para manuten-
ção das (três) unidades de Purificador de Água da marca Hoken, modelo 
HK 4003, e áGUa MiNEral SEM GáS, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas noi instrumento convocatório.
daTa E Hora da SESSÃo: Em todas as suas fases a ser realizada no 
dia 04/08/2022 às 08:00 (horário local) na plataforma do site http://web.
banparanet.com.br/cotacao/default.aspx e não logrando êxito, no dia 
09/08/2022, às 08:00h (horário de Brasília) na plataforma do site https://
www.gov.br/compras/pt-br/.
coordENador dE coMPraS: Nazaré do Socorro Gillet das Neves
oBSErVaÇÃo: Edital e anexos disponível nos sites: www.mpc.pa.gov.br/
transparencia/licitações; www.banparanet.com.br/cotacao e www.com-
praspara.pa.gov/mural

Protocolo: 834634
.

diÁria
.

Portaria N° 373/2022/MPc/Pa
o Secretário do Ministério Público de contas do Estado, no uso das atribuições 
delegadas pela PorTaria Nº 118/2022-MPc/Pa, de 29/03/2022,
coNSidEraNdo o que consta do Processo PaE nº 2022/940459;
rESolVE:
art. 1º conceder ao servidor roGÉrio coUTo fEliPE, para participar do 
evento coNVErSaNdo coM o coNTrolE iNTErNo – TcE/Pa, a ser realizado 
nos dias 04 e 05/08/2022, de forma presencial, em Marabá - Pa, 3,5 (três e 
meia) diárias, correspondentes ao período de afastamento deferido, de 03 a 
06/08/2022, na forma da resolução nº 19/2016 – MPc/Pa – colégio.
art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 01 de agosto de 2022.
caio aNdErSoN da SilVa daNTaS
Secretário do MPc/Pa

Protocolo: 834384
Portaria N° 365/2022/MPc/Pa
o Secretário do Ministério Público de contas do Estado, no uso das atribuições 
delegadas pela PorTaria Nº 118/2022-MPc/Pa, de 29/03/2022,
coNSidEraNdo o que consta do Processo PaE nº 2022/ 895375;
rESolVE:
art. 1º conceder à servidora KarEN loUrEiro liMa, matrícula nº 200213, 
para participar no evento organizado pelo TcE/Pa “coNVErSaNdo coM o 
coNTrolE iNTErNo”, a ser realizado nos dias 18 e 19/08/2022, de forma 
presencial, em Soure/Pa, na ilha do Marajó, 2,5 (duas e meia) diárias, 
correspondentes ao período de afastamento deferido, de 18 a 20/08/2022, 
na forma da resolução nº 19/2016 – MPc/Pa – colégio.
art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 28 de julho de 2022.
caio aNdErSoN da SilVa daNTaS
Secretário do MPc/Pa

Protocolo: 834309
Portaria N° 366/2022/MPc/Pa
o Secretário do Ministério Público de contas do Estado, no uso das atribuições 
delegadas pela PorTaria Nº 118/2022-MPc/Pa, de 29/03/2022,
coNSidEraNdo o que consta do Processo PaE nº 2022/ 895427;
rESolVE:
art. 1º conceder ao servidor laÉrcio diaS fraNco NETo, matrícula nº 
200239, para participar no evento organizado pelo TcE/Pa “coNVErSaN-
do coM o coNTrolE iNTErNo”, a ser realizado nos dias 18 e 19/08/2022, 
de forma presencial, em Soure/Pa, na ilha do Marajó, 2,5 (duas e meia) 
diárias, correspondentes ao período de afastamento deferido, de 18 a 
20/08/2022, na forma da resolução nº 19/2016 – MPc/Pa – colégio.
art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 28 de julho de 2022.
caio aNdErSoN da SilVa daNTaS
Secretário do MPc/Pa

Protocolo: 834310

Portaria N° 367/2022/MPc/Pa
o Secretário do Ministério Público de contas do Estado, no uso das atribuições 
delegadas pela PorTaria Nº 118/2022-MPc/Pa, de 29/03/2022,
coNSidEraNdo o que consta do Processo PaE nº 2022/891112;
rESolVE:
art. 1º conceder à servidora rENaTa loUZada do coUTo, matrícula nº 
200266, para participar no evento organizado pelo TcE/Pa “coNVErSaN-
do coM o coNTrolE iNTErNo”, a ser realizado nos dias 18 e 19/08/2022, 
de forma presencial, em Soure/Pa, na ilha do Marajó, 2,5 (duas e meia) 
diárias, correspondentes ao período de afastamento deferido, de 18 a 
20/08/2022, na forma da resolução nº 19/2016 – MPc/Pa – colégio.
art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 28 de julho de 2022.
caio aNdErSoN da SilVa daNTaS
Secretário do MPc/Pa

Protocolo: 834311
Portaria N° 368/2022/MPc/Pa
o Secretário do Ministério Público de contas do Estado, no uso das atribuições 
delegadas pela PorTaria Nº 118/2022-MPc/Pa, de 29/03/2022,
coNSidEraNdo o que consta do Processo PaE nº 2022/891100;
rESolVE:
art. 1º conceder à servidora SilVia raQUEl caSTaNHoS SaBaT, matrícula nº 
200252, para participar no evento organizado pelo TcE/Pa “coNVErSaNdo 
coM o coNTrolE iNTErNo”, a ser realizado nos dias 18 e 19/08/2022, de 
forma presencial, em Soure/Pa, na ilha do Marajó, 2,5 (duas e meia) diárias, 
correspondentes ao período de afastamento deferido, de 18 a 20/08/2022, na 
forma da resolução nº 19/2016 – MPc/Pa – colégio.
art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 28 de julho de 2022.
caio aNdErSoN da SilVa daNTaS
Secretário do MPc/Pa

Protocolo: 834312

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

.

coNtrato
.

Núm. do contrato: 092/2022-MP/Pa
Modalidade de Licitação: dispensa de Licitação nº 013/2022-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa 
EricK da coNcEiÇÃo doS SaNToS - ME.
objeto: o fornecimento de água mineral para atender às necessidades das 
Promotorias de Justiça de Santarém/Pa e Theatro Victória.
data da assinatura: 01/08/2022.
Vigência: 02/08/2022 a 02/08/2023.
Valor global: r$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais).
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758;
Elemento de despesa: 3390-30;
fonte: 0101 e 0301.
foro: Justiça Estadual do Pará, comarca de Belém.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 834558

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 2º
Núm. do contrato: 062/2020-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e EMPrESa TEcNoGEra lo-
caÇÃo E TraNSforMaÇÃo dE ENErGia S/a.
Objeto e Justificativa do Aditamento: Locação de grupo motor gerador de 
Energia Elétrica. Prorrogação de vigência do contrato original por mais 12 
(doze) meses, a contar de 12/10/2022, nos termos no art. 57, iV, da lei 
nº 8.666/1993 e cláusula Nona, item 9.1 do contrato.
data de assinatura: 01/08/2022.
Vigência do aditamento: 19/10/2022 a 18/10/2023.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.122.1494.8760.
Elemento de despesa: 339039.
fonte: 0101 e 0301.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 834538

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

toMada de PreÇos Nº 003/2022-MP/Pa
o Ministério Público do Estado do Pará, por meio da comissão Permanente 
de licitação, convoca as empresas licitantes a participarem da sessão que 
dará continuidade à Tomada de Preços nº 003/2022-MP/Pa (contratação 
de empresa para execução de obras de engenharia: lote i - reforma e 
adaptação da antiga residência oficial em sede do MPPA no município de 
oriximiná/Pa; lote ii - reforma no prédio sede do Ministério Público do 
Estado do Pará no município de Monte alegre/Pa; lote iii - reforma no 
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prédio sede do Ministério Público do Estado do Pará no município de Tucu-
ruí/Pa), a ser realizada no dia 11/08/2022, às 10h00, no auditório (Sala 
de múltiplo uso) da Promotoria de Justiça da infância e Juventude do MPE, 
situado à rua Ângelo custódio, 85, 1º andar, cidade Velha, Belém – Pa, 
oportunidade na qual serão abertos os envelopes contendo as propostas fi-
nanceiras das empresas habilitadas no certame, de acordo com o resultado 
da fase de habilitação publicado em 18/07/2022, não tendo sido interposto 
nenhum recurso no decorrer do prazo recursal.
Belém (Pa), 01 de agosto de 2022
Sylvia christina ferreira lassance de carvalho
Secretária da comissão Permanente de licitação

Protocolo: 834398

.

.

aPostiLaMeNto
.

eXtrato da aPostiLa Nº 002 ao coNtrato Nº 110/2019-MP/Pa
Núm. da apostila: 002
Núm. do contrato: 110/2019-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e liMPar liMPEZa E coN-
SErVaÇÃo lTda.
Justificativa: Retificação da CLÁUSULA SEGUNDA, item 2.2, do 7º Termo 
aditivo ao contrato nº 110/2019-MP/Pa. onde se lê: “2.2 o valor repac-
tuado é a contar do dia janeiro/2022. Leia-se: “2.2. o valor repactuado é 
a contar de janeiro de 2022”.
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 834511

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 0748/2022-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 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 
15/1/2018, e considerando os termos do documento protocolizado no 
“GEdoc” sob o nº 119743/2022,
r E S o l V E:
aUToriZar a Promotora de Justiça daNiElla Maria doS SaNToS diaS a 
gozar 21 (vinte e um) dias restantes de férias, estabelecidas pela PorTaria 
Nº 0124/2021-MP/SUB-Ji, e suspensas, por necessidade de serviço, pela 
PorTaria Nº 0510/2021-MP/SUB-Ji, no período de 30/5 a 19/6/2022.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
TiTUcioNal.
 Belém, 27 de julho de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional
Portaria Nº 0749/2022-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 12/1/2018, publicada no d.o.E. de 
15/1/2018;
coNSidEraNdo a autonomia administrativa do Ministério Público, assegu-
rada pela constituição federal, em seu art. 127, § 2º;
coNSidEraNdo a competência administrativa do Procurador-Geral de 
Justiça, estabelecida no art. 18, inciso V, da lei complementar nº 057, de 
06 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo a necessidade de assegurar a continuidade dos serviços 
no Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado no “GEdoc” 
sob o nº 129335/2022,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias da Promotora de Justiça 
daNiElla Maria doS SaNToS diaS, estabelecidas pela PorTaria Nº 
0748/2022-MP/SUB-Ji, no período de 30/5 a 19/6/2022, a contar de 
15/6/2022, para gozo oportuno.
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNS-
TiTUcioNal.
 Belém, 27 de julho de 2022.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Protocolo: 834308

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 4107/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo o ofício nº 0029/2022-6PJMaB/MPPa, encaminhado a 
esta Procuradoria-Geral de Justiça para análise e manifestação sobre de-
claração de suspeição;
coNSidEraNdo os termos da decisão do E. conselho Superior do Minis-
tério Público do Estado do Pará, bem como o que dispõe o parágrafo único 
do art. 57, parágrafo único da lei complementar Estadual n.º 057/2006;
coNSidEraNdo o Procedimento Preparatório n.º 000006-219/2020,
r E S o l V E:
rEVoGar a PorTaria Nº 4521/2021.
dESiGNar a Promotora de Justiça aline Tavares Moreira, titular do 7.º car-
go de PJ de Marabá, ou quem suas vezes fizer, para atuar no Procedimento 
Preparatório nº 000006-219/2020 e tomar providências cabíveis quanto ao 
prosseguimento do feito .
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.

 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 01 de agosto de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 834389
eXtrato de Portaria
a 1ª Promotoria de Justiça do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habi-
tação e Urbanismo, consumidor, fundações e Entidades de interesse So-
cial de ananindeua/Pa, com fundamento no artigo 24, § 2º, inciso i, da 
resolução nº 007/2019-cPJ, de 06.0.2019, torna pública a instauração do 
Procedimento administrativo, autuado sob o nº 000080-440/2022, que se 
encontra à disposição no prédio onde funciona o Ministério Público Esta-
dual, no Município de ananindeua, situado à rodovia Br 316, s/nº, Km 8, 
cEP: 67.030-970, telefone: (91) 3239 4139.
PorTaria Nº 033/2022-MP/1° PJ/Ma/Pc/HU/cf
Procedimento administrativo nº 000080-440/2022
Objeto: “Acompanhar e fiscalizar política pública do saneamento ambiental 
[saneamento básico], em observância ao plano diretor de ananindeua/
Pa-pda (lei n° 2237/2006), consubstanciado no pedido de providências do 
nacional Elisiomar dos Santos Pinheiro”.
Órgão de Execução Ministerial: 1° Promotor de Justiça do Meio ambiente, 
Patrimônio cultural e Habitação e Urbanismo, consumidor, fundações e 
Entidades de interesse Social de ananindeua.

Protocolo: 834495
eXtrato de Portaria
a 1ª Promotoria de Justiça do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habi-
tação e Urbanismo, consumidor, fundações e Entidades de interesse So-
cial de ananindeua/Pa, com fundamento no artigo 24, § 2º, inciso i, da 
resolução nº 007/2019-cPJ, de 06.0.2019, torna pública a instauração do 
Procedimento administrativo, autuado sob o nº 000056-440/2022, que se 
encontra à disposição no prédio onde funciona o Ministério Público Esta-
dual, no Município de ananindeua, situado à rodovia Br 316, s/nº, Km 8, 
cEP: 67.030-970, telefone: (91) 3239 4139.
PorTaria Nº 029/2022-MP/1° PJ/Ma/Pc/HU/cf
Procedimento administrativo nº 000056-440/2022
Objeto: “Acompanhar e fiscalizar política pública do programa de abaste-
cimento de água [distribuição de água], em observância ao plano diretor 
de ananindeua/Pa - Pda (lei n°2237/2006), consubstanciado ao pedido de 
providências expedido pela coordenação geral do disque denúncia. ”.
Órgão de Execução Ministerial: 1° Promotor de Justiça do Meio ambiente, 
Patrimônio cultural e Habitação e Urbanismo, consumidor, fundações e 
Entidades de interesse Social de ananindeua.

Protocolo: 834498
eXtrato de Portaria
a 1ª Promotoria de Justiça do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habi-
tação e Urbanismo, consumidor, fundações e Entidades de interesse So-
cial de ananindeua/Pa, com fundamento no artigo 24, § 2º, inciso i, da 
resolução nº 007/2019-cPJ, de 06.0.2019, torna pública a instauração do 
Procedimento administrativo, autuado sob o nº 021022-003/2022, que se 
encontra à disposição no prédio onde funciona o Ministério Público Esta-
dual, no Município de ananindeua, situado à rodovia Br 316, s/nº, Km 8, 
cEP: 67.030-970, telefone: (91) 3239 4139.
PorTaria Nº 039/2022-MP/1° PJ/Ma/Pc/HU/cf
Procedimento administrativo nº 021022-003/2022
Objeto: “Acompanhar e fiscalizar política pública do saneamento ambiental 
[saneamento básico], em observância ao plano diretor de ananindeua/Pa
-Pda (lei n° 2237/2006), com base no pedido de providências do nacional 
adriano Matos Mendes”.
Órgão de Execução Ministerial: 1° Promotor de Justiça do Meio ambiente, 
Patrimônio cultural e Habitação e Urbanismo, consumidor, fundações e 
Entidades de interesse Social de ananindeua.

Protocolo: 834500
Portaria Nº 4108/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
considerando o ofício nº 056/2021-MP/3ªPJB, que se trata de suposto crime 
praticado, em tese, por autoridade detentora de 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;
considerando a Notícia de fato n.º 000012-009/2021,
r E S o l V E:
dElEGar, com fundamento no art. 56, iX da lei complementar Estadual n.º 
057/2006, poderes de órgão de execução ao Promotor de Justiça daNiEl 
BraGa BoNa, para atuar na Notícia de fato n.º 000012-009/2021, podendo 
investigar, requisitar diligências, informações, exames, perícias, documentos, 
expedir notificações e intimações, realizar 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, ou arquivar se assim entender, em 
tudo respeitados os direitos e garantias que assistem as partes envolvidas, 
conforme o previsto na legislação competente.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 01 de agosto de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 834508
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eXtrato de Portaria
a 1ª Promotoria de Justiça do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habi-
tação e Urbanismo, consumidor, fundações e Entidades de interesse So-
cial de ananindeua/Pa, com fundamento no artigo 24, § 2º, inciso i, da 
resolução nº 007/2019-cPJ, de 06.0.2019, torna pública a instauração do 
Procedimento administrativo, autuado sob o nº 000082-440/2022, que se 
encontra à disposição no prédio onde funciona o Ministério Público Esta-
dual, no Município de ananindeua, situado à rodovia Br 316, s/nº, Km 8, 
cEP: 67.030-970, telefone: (91) 3239 4139.
PorTaria Nº 032/2022-MP/1° PJ/Ma/Pc/HU/cf
Procedimento administrativo nº 000082-440/2022
objeto: “acompanhamento da transparência dos Órgãos ambientais do 
município de ananindeua/Pa à luz da lei complementar Nº 140/2011, que 
fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágra-
fo único do artigo 23 da constituição federal, para a cooperação entre a 
União, os Estados, o distrito federal e os Municípios nas ações administra-
tivas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção 
das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate 
à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da 
fauna e da flora; e altera a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, com ên-
fase a publicidade dos dados a que alude a lEi Nº 10.650/2003, artigo 4º.”
Órgão de Execução Ministerial: 1° Promotor de Justiça do Meio ambiente, 
Patrimônio cultural e Habitação e Urbanismo, consumidor, fundações e 
Entidades de interesse Social de ananindeua.

Protocolo: 834509
eXtrato de Portaria
o Ministério Público, através da 2ª Promotoria de Justiça de direitos constitu-
cionais fundamentais, defesa do Patrimônio Público e da Moralidade adminis-
trativa de ananindeua, rESolVE, na forma do art. 8º, inciso ii, da resolução 
nº 174/2017, do conselho Nacional do Ministério Público - cNMP, iNSTaUrar 
o presente ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo (Pa), autuado sob o número 
nº 000130-200/2022, que se encontra à disposição no prédio onde funciona 
o Ministério Público Estadual, no Município de ananindeua, situado na rodovia 
Br 316, s/nº, Km 8, cEP: 67.030-970, telefone: (91) 3239 4847.
Portaria: nº 34/2022-MP/2ªPJdc
Procedimento administrativo nº 000130-200/2022
objeto: instauração do presente Procedimento administrativo, para acompa-
nhar a legalidade e conveniência do procedimento administrativo e judicial de 
desapropriação do Hospital camilo Salgado, em ananindeua, cuja avaliação 
estipulou o valor de r$ - 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais), pela 
Prefeitura Municipal de ananindeua, mediante o decreto n. 362, de 25 de 
novembro de 2021, expedido pelo Prefeito Municipal daniel Barbosa Santos, 
destinado a sediar o primeiro Hospital Público Municipal de ananindeua, e 
verificar, preliminarmente, em tese, se o ato administrativo em questão não 
trouxe lesividade aos cofres públicos, se necessário para atender as neces-
sidades coletivas da população do município, apurar o valor da indenização 
e se os encargos que devem satisfazer os recursos econômicos e financeiros 
utilizados na referida expropriação; e por último, analisar se justificativa de 
utilidade pública está em consonância com a situação fática que legitimou a 
causa jurídica que subsidiou o ato expropriatório.
ananindeua/Pa, 28 de julho de 2022.
Júlio césar Sousa costa - Promotor de Justiça

Protocolo: 834525
eXtrato de Portaria
o Ministério Público, através da 2ª Promotoria de Justiça de direitos constitu-
cionais fundamentais, defesa do Patrimônio Público e da Moralidade adminis-
trativa de ananindeua, rESolVE, na forma do art. 8º, inciso ii, da resolução 
nº 174/2017, do conselho Nacional do Ministério Público - cNMP, iNSTaUrar 
o presente ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo (Pa), autuado sob o número 
nº 017047-003/2022, que se encontra à disposição no prédio onde funciona 
o Ministério Público Estadual, no Município de ananindeua, situado na rodovia 
Br 316, s/nº, Km 8, cEP: 67.030-970, telefone: (91) 3239 4847.
Portaria: nº 33/2022-MP/2ªPJdc
Procedimento administrativo nº 017047-003/2022
Objeto: Instauração do presente Procedimento Administrativo, a fim de 
fiscalizar e acompanhar a situação Escola Estadual Dom Alberto Gaudêncio 
Ramos, no que tange a presença insuficiente de técnicos pedagógicos na 
referida escola, inobstante a mesma possuir cerca de 1200 (hum mil e 
duzentos) alunos nos três turnos em que funciona.
ananindeua/Pa, 28 de julho de 2022.
Júlio césar Sousa costa - Promotor de Justiça

Protocolo: 834517
extrato da Portaria Nº018/2022-MP/PJts
o Promotor de Justiça Titular de Terra Santa, com fundamento previstas no art. 
129, inciso iii, da constituição da república, art. 26, inciso i, da lei n° 8.625/93, 
art. 52, inciso Vi, da lei complementar Estadual 57/06, art. 9° da resolução n° 
174/2017 do conselho Nacional do Ministério Publico, nos termos dos art. 127, 
caput, da constituição da república, e conforme preceitua o art. 129, inciso iii, 
da constituição da república, bem como a prevenção e reparação de danos cau-
sados aos interesses difusos, coletivos, individuais indisponíveis e homogêneos, 
na forma do art. 25, inciso iV, alínea “a”, da lei 8.625/93, torna pública a instau-
ração do Procedimento administrativo SiMP Nº 000163-043/2022, que se en-
contra a disposição na Promotoria de Justiça de Terra Santa, situada na TV. Santa 
Terezinha – centro – cEP: 68.285-000 Terra Santa – fone/ fax: (93)3538-1554.
PorTaria Nº 018/2022-MP/PJTS
investigado: SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE dE TErra SaNTa/Pa
assunto: Para acompanhar a situação dos idosos antônio lenildo Salão 
alves e Pedro Henrique Salão alves, que se encontram em vulnerabilidade 
social, a fim de fiscalizar as políticas públicas que serão adotadas pelo mu-
nicípio de Terra Santa/Pa em prol dos mesmos.
Guilherme lima carvalho- Promotor de Justiça

Protocolo: 834548
resUMo da Portaria Nº 013/2022 - MP/PJNt
a ProMoToria dE JUSTiÇa dE NoVa TiMBoTEUa, torna público o 
extrato da PorTaria Nº 013/2022-MP/PJNT, referente ao Procedimento 
administrativo SiMP nº 000079-028/2022, o qual se encontra à disposição 
na sede da Promotoria.
instauração de Procedimento administrativo para acompanhar a regulari-
dade dos Processos licitatórios referentes aos empenhos nº 21720055, nº 
231120059, nº 2310066, nº 23020001, nº 28120064, nº 28120061, nº 

28120062 (Município de Nova Timboteua/Pa).
Nova Timboteua/Pa, 26 de julho de 2022
fraNciSca SUÊNia fErNaNdES dE Sá
Promotora de Justiça da PJ de Salinopólis em exercício na PJ de Nova 
Timboteua/Pa

Protocolo: 834559
extrato da Portaria Nº 019/2022-MP/PJts
o Promotor de Justiça Titular de Terra Santa, com fundamento previstas 
no art. 129, inciso iii, da constituição da república, art. 26, inciso i, da lei 
n° 8.625/93, art. 52, inciso Vi, da lei complementar Estadual 57/06, art. 
9° da resolução n° 174/2017 do conselho Nacional do Ministério Publico, 
nos termos dos art. 127, caput, da constituição da república, conforme 
preceitua o art. 129, inciso iii, da constituição da república, bem como a 
prevenção e reparação de danos causados aos interesses difusos, coleti-
vos, individuais indisponíveis e homogêneos, na forma do art. 25, inciso iV, 
alínea “a”, da lei 8.625/93, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo SiMP Nº 000408-043/2022, que se encontra à disposição 
na Promotoria de Justiça de Terra Santa, situada na TV. Santa Terezinha – 
centro – cEP: 68.285-000 Terra Santa – fone/fax: (93)3538-1554.
PorTaria Nº 019/2022-MP/PJTS
investigado: SiGiloSo
assunto: SiGiloSo
Guilherme lima carvalho - Promotor de Justiça

Protocolo: 834545
editaL de arQUiVaMeNto Nº. 025/2022-MPPa/9ºPJ/stM
a 9ª Promotoria de Justiça de Santarém de direitos constitucionais e Pro-
bidade administrativa, por intermédio do Promotor de Justiça que abaixo 
subscreve, no uso de suas atribuições legais, em atenção ao disposto no 
art. 4º, § 1º da resolução n.º 174/2017 do conselho Nacional do Ministério 
Público, e art. 8º, § 5º e 6º, da resolução nº 007/2019-cPJ, vem por meio 
deste edital, cientificar o interessado “ANÔNIMO” e a todos quantos pos-
sam interessar, inclusive para efeito de eventual apresentação de recurso 
ao conselho Superior do Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias, 
acerca do arQUiVaMENTo da Notícia de fato SiMP nº 010522-031/2021.
Santarém-Pa, 28 de julho de 2022.
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa
Titular do 9º cargo de Promotor de Justiça de Santarém

Protocolo: 834533
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato de recomendação nº 003/2022-MP/PJcP
a Promotora de Justiça da cidade de concórdia do Pará, Naiara Vidal No-
gueira, com fulcro no art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 057/06 
e art. 15 da resolução nº 23 – cNMP de 17/09/07, torna pública a re-
comendação, 001/2022-MP/PJcP no Procedimento administrativo (SiMP 
000580-139/2021), que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça 
de concórdia do Pará, situada na rua Bezerra de Menezes, nº 280, Bairro 
Nova aurora, cEP: 68685-000, concórdia do Pará/Pa.
rEcoMENdaÇÃo n° 003/2022-MP/PJcP
destinatário: Prefeitura Municipal de concórdia do Pará.
Recomendação: Realize Campanhas de Intensificação Vacinal, no âmbito 
do referido ente municipal, com veiculação de conteúdo destinado a convo-
car a população para a vacinação nas unidades de saúde, bem como para 
mobilizar o público e conscientizar sobre a importância da imunização e 
sobre o risco de reintrodução e disseminação de doenças como poliomie-
lite, sarampo, caxumba e a rubéola em virtude da redução dos índices de 
imunização no país;2. realize reforço, por meio da Secretaria Municipal de 
Saúde, das equipes responsáveis pela vacinação nos Postos/Salas de Vaci-
nação, desenvolvendo ações de capacitação para os profissionais de saúde 
(vacinadores, acS, enfermeiros, médicos e outros);3. amplie os horários 
de atendimento dos Postos/Salas de Vacinação para atendimento da popu-
lação durante a campanha de Vacinação, disponibilizando salas de vacinas 
em horários especiais, fora dE HorárioS coMErciaiS, visando facilitar 
o acesso ao serviço;4. adote as medidas necessárias para implantação e 
funcionamento do(s) sistema(s) de registro, a fim de que sejam monitora-
das as coberturas vacinais.5. Viabilize a alimentação em tempo real do(s) 
sistema(s) quanto às doses aplicadas na vacinação de rotina;6. Notifique, 
oficialmente, as creches, berçários, centros de educação e escolas do mu-
nicípio concórdia do Pará, principalmente as de ensino infantil, para que 
seja verificado se os alunos matriculados em tais estabelecimentos estão 
com a caderneta de vacinação regular. No caso de crianças e adolescentes 
com a caderneta de vacinação irregular, que seja informado ao conselho 
Tutelar, para que adote as providências cabíveis no sentido de conscienti-
zação dos pais para a devida regularização; 7. Possibilite a realização de 
busca ativa das crianças e adolescentes não vacinados segundo a faixa 
etária prevista no PNi, por meio de ações integradas da Secretaria Muni-
cipal de Saúde e da Secretaria Municipal de assistência Social Social, com 
participação, inclusive, dos crEaS, dos craS, dos conselhos Tutelares e 
dos agentes comunitários de saúde, inclusive nas regiões de difícil acesso 
no município, tais como nas comunidades de áreas rurais e comunidades 
de assentamentos;8. implemente grupos e/ou ações permanentes de di-
vulgação e conscientização da importância da vacinação, promovendo a 
divulgação com palestras, cursos, seminários, divulgação domiciliar por 
meio dos Agentes Comunitários de Saúde, dentre outras medidas eficien-
tes para atingir o público-alvo das vacinas preconizadas pelo Ministério da 
Saúde; e 9. divulgue dados da cobertura vacinal no site do município, por 
meio de um vacinômetro que abarque todas as imunizações. No mais, nos 
termos do artigo 27, parágrafo único, iV, da lei n.º 8.625/93, o MiNiS-
TÉrio PÚBlico do ESTado do Pará:1. requisita aos destinatários que, 
no prazo de 20 (vinte) dias, informem, por escrito, acerca do acolhimento 
da presente recomendação e informem se existe previsão de data para a 
realização de campanha de Vacinação, encaminhando as providências ado-
tadas por escrito e de maneira clara e objetiva; e 2. requisita a divulgação, 
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de forma imediata e adequada, da presente recomendação;
concórdia do Pará, 28 de julho de 2022.
Naiara Vidal Nogueira- Promotora de Justiça.

Protocolo: 834537
eXtrato da Portaria Nº 012/2022-MP/3ªPJiJ
a Exma. Sra. dra. lÉa criSTiNa MoUZiNHo da rocHa, Promotora de 
Justiça titular do 3º cargo de Promotor de Justiça da infância e Juventude 
de ananindeua, no uso de suas atribuições constitucionais e infraconstitu-
cionais, nos termos do art. 129, Vi da cf/2008, art. 26, i da lei 8625/93, 
art. 54, i da lei complementar Estadual 057/2006, art. 8º, da resolução 
174/2017 do cNMP e artigo 31, iii da resolução 007/2019-cPJ, torna pú-
blica a instauração do Procedimento administrativo abaixo listado, que se 
encontra em trâmite na Promotoria de Justiça de ananindeua, com sede na 
rodovia Br 316, KM 08, S/Nº, centro, ananindeua, Pará.
PorTaria Nº 012/2022-MP/3ªPJiJ
ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo N.º 000249-450/2022
oBJETo: acompanhamento psicossocial e averiguação de suposta aliena-
ção parental.

Protocolo: 834540
a V i s o N.º 14/2022-cGMP.
o corrEGEdor-GEral do MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, 
Procurador de Justiça MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JUNior, no uso de 
suas atribuições legais, aViSa a todos os candidatos que o relatório, con-
forme quadro abaixo, está disponível para consulta na corregedoria-Geral, 
pelo prazo de (05) cinco dias úteis.
a cópia será encaminhada mediante requerimento do interessado, opcio-
nalmente, por e-mail: correg_movimentacao@mppa.mp.br, nos termos do 
art. 9.º §§ 1.º e 2.º, da resolução n.º 03/2014/MP/cSMP:

Gedoc edital (doe) entrân-
cia concurso crité-

rio cargo

121.582/2022 06/2022- 
13/05/2022 3.ª remoção

 
ant.

2º PJ cÍVEl E dE dEfESa 
coMUNiTária E cidadaNia 

dE icoaraci.

121.580/2022  07/2022- 
13/05/2022 3.ª Promoção

 
ant. 11º PJ coM aTriBUiÇÕES 

GEraiS dE BElÉM.

Belém, 27 de julho de 2022.
MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo JUNior
Procurador de Justiça
corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará.

Protocolo: 834560
extrato da Portaria Nº018/2022-MP/PJts
o Promotor de Justiça Titular de Terra Santa, com fundamento previstas 
no art. 129, inciso iii, da constituição da república, art. 26, inciso i, da lei 
n° 8.625/93, art. 52, inciso Vi, da lei complementar Estadual 57/06, art. 
9° da resolução n° 174/2017 do conselho Nacional do Ministério Publico, 
nos termos dos art. 127, caput, da constituição da república, e conforme 
preceitua o art. 129, inciso iii, da constituição da república, bem como a 
prevenção e reparação de danos causados aos interesses difusos, coleti-
vos, individuais indisponíveis e homogêneos, na forma do art. 25, inciso iV, 
alínea “a”, da lei 8.625/93, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo SiMP Nº 000163-043/2022, que se encontra a disposição 
na Promotoria de Justiça de Terra Santa, situada na TV. Santa Terezinha – 
centro – cEP: 68.285-000 Terra Santa – fone/ fax: (93)3538-1554.
PorTaria Nº 018/2022-MP/PJTS
investigado: SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE dE TErra SaNTa/Pa
assunto: Para acompanhar a situação dos idosos antônio lenildo Salão 
alves e Pedro Henrique Salão alves, que se encontram em vulnerabilidade 
social, a fim de fiscalizar as políticas públicas que serão adotadas pelo mu-
nicípio de Terra Santa/Pa em prol dos mesmos.
Guilherme lima carvalho- Promotor de Justiça

Protocolo: 834563
resUMo da Portaria N. 037/2022-MP/PJsda
ref.: Procedimento administrativo nº 000056-138/2022
a ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo doMiNGoS do araGUaia torna pú-
blica a instauração do presente Procedimento administrativo, o qual se 
encontra à disposição na sede da Promotoria.
Polo ativo: aNÔNiMo
Polo Passivo: dPc lUiZ oTaVio ErNESTo dE BarroS
Instauração de Procedimento Administrativo com a finalidade de “Acom-
panhar a tramitação do procedimento disciplinar descrito no ofício de n° 
0278/2022-coiNT/cGPc, datado de 19 de maio de 2022, referente ao pro-
cedimento administrativo n° 000462-138/2022, instaurado para apuração 
administrativa interna do servidor l.o.E.d.B., referente à matricula e fre-
quência do curso de medicina, junto a faculdade facimpa, em Marabá-Pa”.
São domingos do araguaia/Pa, 19 de julho de 2022
GilBErTo liNS dE SoUZa filHo
Promotor de Justiça

Protocolo: 834568
eXtrato da Portaria N.º 002/2022 – MP/2ªPJcriminal de Belém
o 2º cargo de Promotor de Justiça criminal de Belém, com fulcro na resolu-
ção n.º 63, de 01/12/2010, na recomendação n.º 003/2021-MP/cGMP, de 
26/02/2021 e na recomendação n.º 009/2021-MP/cGMP, de 21/05/2021, torna 
pública a instauração do Procedimento administrativo Preliminar n.º 002/2022 
– MP/2ªPJcrimnal de Belém, que se encontra à disposição na 2ª Promotoria de 
Justiça criminal de Belém, situada na avenida 16 de Novembro, n.º 50, Bairro da 
cidade Velha, Belém/Pa, cEP 66.023-220 – (91) 3198-2608/2548.
PorTaria N.º 002/2022 – MP/2ªPJcriminal de Belém

objeto: formalização de atos preparatórios para a realização da inspe-
ção mensal nas centrais de Triagem e estabelecimentos prisionais, com 
o respectivo agendamento prévio, visando cumprimento das providências 
necessárias as inspeções carcerárias do ano de 2022;
roBErTo aNToNio PErEira dE SoUZa – Promotor de Justiça

Protocolo: 834592
eXtrato da Portaria N.º 001/2022 – MP/2ªPJcriminal de Belém
o 2º cargo de Promotor de Justiça criminal de Belém, com fulcro nas 
disposições contidas nos artigos 129, iii, da constituição federal; art. 52, 
incisos i e V, da lei complementar Estadual n.º 057/2006; art. 25, Vii, e 
26, inciso i, da lei n.º 8.625/93; e art. 8º, da resolução n.º 174/2017 do 
cNMP, torna pública a instauração do Procedimento administrativo Preli-
minar n.º 001/2022 – MP/2ªPJcBelém, que se encontra à disposição na 
2ª Promotoria de Justiça criminal de Belém, situada na avenida 16 de 
Novembro, n.º 50, Bairro da cidade Velha, Belém/Pa, cEP 66.023-220 – 
(91) 3198-2608.
PorTaria N.º 001/2022 – MP/2ªPJcriminal de Belém
objeto: acompanhamento dos objetivos do Plano de atuação Biênio 
2022/2023, que consiste em fomentar a implantação, acompanhamento 
e avaliação de política pública com o estabelecimento de rede integrada 
de acolhimento, informação e encaminhamento às vítimas entre órgãos 
diversos de atuação, a quando de suas necessidades;
roBErTo aNToNio PErEira dE SoUZa – Promotor de Justiça

Protocolo: 834585
extrato da Portaria Nº 036/2022-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 
036/2022-MP-3º PJ/Ma/Pc/HU – BEl que instaura o Procedimento administrativo 
nº 000065-113/2022 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: 01.08.2022
objeto: Versa a partir de informação apresentada pela ocorrência de ala-
gamento na Vila Souza, localizada na Trav. Monte alegre nº 356, bairro da 
cidade Velha, nesta cidade.
Promotor de Justiça: NilToN GUrJÃo daS cHaGaS, em exercício

Protocolo: 834579
resUMo da Portaria N. 038/2022-MP/PJsda
ref.: Procedimento administrativo nº 000534-138/2022
a ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo doMiNGoS do araGUaia torna pú-
blica a instauração do presente Procedimento administrativo, o qual se 
encontra à disposição na sede da Promotoria.
Polo ativo: ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo doMiNGoS do araGUaia
Polo Passivo: SÃo doMiNGoS do araGUaia-Pa / SEcrETaria MUNici-
Pal dE aSSiSTÊNcia Social.
Instauração de Procedimento Administrativo com a finalidade de “Acom-
panhar a implementação do Plano Municipal de Enfrentamento à Violência 
contra crianças e adolescentes, em São domingos do araguaia-Pa”.
São domingos do araguaia/Pa, 21 de julho de 2022
GilBErTo liNS dE SoUZa filHo
Promotor de Justiça

Protocolo: 834571
extrato da Portaria Nº 035/2022-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 
035/2022-MP-3º PJ/Ma/Pc/HU – BEl que instaura o Procedimento administrativo 
nº 014928-003/2022 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: 01.08.2022
objeto: apurar a informação de casa supostamente construída em via pú-
blica, no Conjunto Paumari, próximo ao Conjunto Maguari, ao final da Ala-
meda 05, bairro coqueiro, nesta cidade.
Promotor de Justiça: NilToN GUrJÃo daS cHaGaS, em exercício

Protocolo: 834575
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria Nº 014/2022-MP/PJcP
a Promotora de Justiça da cidade de concórdia do Pará, Naiara Vidal 
Nogueira, com fundamento no art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 
057/06 e no art. 4º, inc. Vi da rESolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, 
torna pública a instauração do Procedimento administrativo, através da 
PorTaria Nº 009/2020-MP/PJcP (SiMP 000206-139/2022), que se 
encontra à disposição na Promotoria de Justiça de concórdia do Pará, 
situada na rua Bezerra de Menezes, nº 280, Bairro Nova aurora, cEP: 
68685-000, concórdia do Pará/Pa.
PorTaria Nº 014/2022-MP/PJcP
objeto: acompanhar a política pública de saúde e meio ambiente.

Protocolo: 834600
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria Nº 013/2022-MP/PJcP
a Promotora de Justiça da cidade de concórdia do Pará, Naiara Vidal 
Nogueira, com fundamento no art. 54, Vi e § 3º da lei complementar nº 
057/06 e no art. 4º, inc. Vi da rESolUÇÃo Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, 
torna pública a instauração do Procedimento administrativo, através da 
PorTaria Nº 009/2020-MP/PJcP (SiMP 000249-139/2022), que se 
encontra à disposição na Promotoria de Justiça de concórdia do Pará, 
situada na rua Bezerra de Menezes, nº 280, Bairro Nova aurora, cEP: 
68685-000, concórdia do Pará/Pa.
PorTaria Nº 013/2022-MP/PJcP
objeto: acompanhar a situação dos menores G.l.d.S, M.i.l.d.SM, 
M.c.l.d.S. e G.l.d.S

Protocolo: 834597
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MUNicÍPios
.

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ALTAMIRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aLtaMira
PreGÃo eLetrÔNico srP 58/2022

objeto: aQUisiÇÃo de MateriaL esPortiVo, para atender a Secreta-
ria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de esporte e lazer do Muni-
cípio de Altamira, de acordo com as especificações contidas neste Termo de 
referência, data de abertura: 17/08/2022 as 10hs (horário de Brasília). local 
de abertura: https://licitanet.com.br/Edital disponível: Site de Prefeitura de 
altamira - https://altamira.pa.gov.br/ Mural de licitações - TcM/Pa, Platafor-
ma do licitanet e no setor de licitações - Setor de Suprimentos e Serviços: av. 
acesso dois, 530 Bairro Premem. claudomiro Gomes da silva, Prefeito.

FUNdo MUNiciPaL de saÚde
sUsPeNsÃo

PreGÃo eLetrÔNico srP 55/2022-sesMa
o FUNdo MUNiciPaL de saÚde de aLtaMira - Pa, por intermédio de 
seu Pregoeiro e Equipe de apoio, torna público para conhecimento dos inte-
ressados a SUSPENSÃo do PrEGÃo ElETrÔNico 55/2022-SESMa, tipo Me-
nor Preço, relativo ao Processo administrativo 0205001/2022-SESMa, cujo o 
objeto refere-se à aquisição de equipamentos ortopédicos para instalação de 
sala cirúrgica no Hospital Geral de altamira São rafael, para atender a par-
ceria celebrada pela Prefeitura Municipal de altamira/Secretaria Municipal de 
Saúde com o Governo do Estado do Pará/Secretaria de Estado de Saúde Públi-
ca/SESPa. Tendo em vista a solicitação de impugnação do edital. SUSPENSÃo 
do PrEGÃo ElETrÔNico 55/2022-SESMa, sem data prevista de abertura.
HUGGo HerMaNN da siLVa aMaraL, Pregoeiro.

Protocolo: 834629
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARCARENA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BarcareNa
resULtado resUMido de aNÁLise e JULGaMeNto 

de docUMeNtos de HaBiLitaÇÃo 
coNcorrÊNcia N° 3.008/2022 

objeto: execução das seguintes obras/serviços: terraplenagem e regulariza-
ção de vias/ruas na zona urbana e ramais da zona rural. a Prefeitura Munici-
pal de Barcarena, Pa, através de sua comissão permanente de licitação que 
foi subsidiada pelos servidores da SEMdUr, em conformidade com a lei nº. 
8.666/93 e disposições do edital, torna público aos interessados que, após 
análises dos documentos de habilitação apresentados pelas cinco licitantes 
participantes do processo licitatório em epígrafe, julgou como habilitadas e 
inabilitadas as empresas descritas no resultado completo de análise e julga-
mento dos mesmos que poderá ser adquirido no departamento de licitações 
e contratos, no endereço descrito no edital, bem como no portal da trans-
parência da prefeitura, através do endereço/link: https://barcarena.govbr.
cloud/pronimtb/index.asp?acao=1&item=2&visao=2&anoproc=2022&nr-
proc=3008&numpaghist=1 ou, ainda, no portal do jurisdicionado do TcM/
Pa (sistema “Geo-obras”), através do endereço/link: http://geoobras.tcm.pa.
gov.br/cidadao/licitacao/detalhes/6936. os representantes legais das cinco 
empresas participantes, querendo, terão vistas dos autos, podendo, eventual-
mente, interpor recursos administrativos pertinentes a essa fase, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis contados a partir da data de publicação deste ato admi-
nistrativo (resultado resumido) na Imprensa Oficial, ou seja, até as 17:00h do 
dia 09 de agosto de 2022, conforme art. 109, inciso i, alínea “a”, c/c § 1º, da 
lei n°. 8.666/93. os documentos de habilitação das cinco empresas licitantes 
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 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 obser-
var o horário de expediente (enviar até as 17:00h do último dia de prazo). 
Waldemar cardoso Nery Júnior - Presidente da cPL.

Protocolo: 834643
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CACHOEIRA DO PIRIÁ

.

NotiFicaÇÃo eXtraJUdiciaL
NotiFicaÇÃo nº 001/2022

cachoeira do Piriá/Pa, 27 de julho de 2022
ilmo. senhor Leonardo dutra Vale
rua 15 de novembro s/n bairro cachoeira Velho, cachoeira do Piriá-
Pa, ceP 68617000.
o MUNicÍPio de cacHoeira do PiriÁ-Pa, pessoa jurídica de direito 
público, inscrito no cNPJ nº 01.612.360/0001-07, com endereço na rua Ge-

túlio Vargas, 219, cachoeira do Piriá-Pa, cEP 68.817-000, neste ato repre-
sentado pelo seu prefeito, Sr. raiMUNdo NoNaTo alENcar MacHado, bra-
sileiro, casado, portador do cPf sob o nº 159.002.403-63 , domiciliada na rua 
Getúlio Vargas, 219, cachoeira do Piriá-Pa, cEP 68.817-000,  vem NoTificar 
a Vossa Senhoria, ex-gestor do período de 01/01/2017 a 31/12/2020, que 
diante da ausência de prestação de contas dos referidos programas:
a)  aLiMeNtaÇÃo escoLar, exercício 2020, período de 01/01/2020 a 
31/12/2020, que se encerrou no dia 01/07/2021, e, até a presente data, 
não foi confirmado o envio da prestação de contas para o FNDE por meio do 
SiGPc - contas online.
b)  PNate - FUNdaMeNtaL, exercício 2020, período de 01/01/2020 a 
31/12/2020, que se encerrou no dia 01/07/2021, e, até a presente data, 
não foi confirmado o envio da prestação de contas para o FNDE por meio do 
SiGPc - contas online.
c)  Programa Nacional de apoio ao transporte do escolar - PNate, exer-
cício 2017, período de 01/01/2017 a 31/12/2017, que se encerrou no dia 
28/02/2018, e, até a presente data, não foi confirmado o envio da prestação 
de contas para o fNdE por meio do SiGPc - contas online.
informamos ainda, que há ausência de documentos hábeis para que o atual 
gestor possa prestar contas.
com o intuito de solucionarmos amigável e extrajudicialmente a questão, pe-
dimos encarecidamente, que vossa senhoria, ou quem o represente, compa-
reça na sede deste Município, endereço supramencionado, munido de docu-
mentos, para que possamos efetuar as referidas prestações de contas.
Desde já fica o destinatário deste, NOTIFICADO de que a ausência de entre-
ga dos referidos documentos no prazo de 10 (dez) dias, ensejará o direito 
da MUNicÍPio da cacHoEira do Piriá-Pa de ação judicial para sanar tais  
pendências, além das custas processuais e honorários advocatícios.
caso a referida prestação de contas já tenha sido prestada, favor desconsi-
derar a notificação.
certos de que seremos prontamente atendidos nesse cordial pedido, desde já 
agradecemos e aguardamos resposta.

atenciosamente,
raiMUNdo NoNato aLeNcar MacHado

Prefeito Municipal
Protocolo: 834644

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURIONÓPOLIS

.

secretaria MUNiciPaL de adMiNistraÇÃo de cUrioNÓPoLis
aViso de LicitaÇÃo

ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 016/2022 
tiPo: Menor Preço por item - oBJETo: registro de Preços para futuras e 
eventuais aquisições de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e higieni-
zação, descartáveis, copa e cozinha diversos para atender necessidades da 
Secretaria Municipal de administração, com participação de órgãos da Pre-
feitura Municipal de curionópolis- daTa rEcEBiMENTo ProPoSTaS: 15 de 
agosto de 2022. Hora: 09:00 hs – o edital está disponível aos interessados 
pelo site www.curionópolis.pa.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br 
– 02 de agosto de 2022 – daniel de Jesus Macedo – Pregoeiro.

secretaria MUNiciPaL de oBras e 
deseNVoLViMeNto UrBaNo de cUrioNÓPoLis

aViso de LicitaÇÃo
ModaLidade: PreGÃo PreseNciaL Nº 024/2022 

tiPo: Menor Preço Global - oBJETo: contratação de empresa para pres-
tação de serviços de corte, supressão e poda de árvores e jardinagem no 
município de curionópolis - daTa rEcEBiMENTo ProPoSTaS: 17 de agosto 
de 2022. Hora: 09:00 hs – o edital está disponível aos interessados pelo site 
www.curionópolis.pa.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br – 02 de 
agosto de 2022 – daniel de Jesus Macedo – Pregoeiro.

Protocolo: 834370

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLORESTA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de FLoresta do araGUaia/Pa
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 013/2022/srP 
objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais 
elétricos de iluminação pública, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de obras e Transportes de floresta do araguaia/Pa. abertura no 
dia 15/08/2022 ás 08:15hs. Edital na íntegra disponível nos endereços ele-
trônicos: www.portaldecompraspublicas.com.br, e www.florestadoaraguaia.
pa.gov.br/categoria/licitacoes, e sala da cPl no Prédio da PMfa, das 8:00 às 
12:00 horas. cel.: (94) 98405 2640. divailton Moreira de souza - Pregoeiro

PreGÃo eLetrÔNico Nº 014/2022/srP 
objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de combustível 
do tipo Óleo diesel S10, com fornecimento de forma fracionada conforme 
demanda, para abastecimento dos veículos a serviço do Transporte Escolar 
do Município de floresta do araguaia/Pa. abertura no dia 12/08/2022 ás 
08:15hs. Edital na íntegra disponível nos endereços eletrônicos: www.por-
taldecompraspublicas.com.br, e www.florestadoaraguaia.pa.gov.br/categoria/
licitacoes, e sala da cPl no Prédio da PMfa, das 8:00 às 12:00 horas. cel.: 
(94) 98405 2640. divailton Moreira de souza - Pregoeiro
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PreGÃo eLetrÔNico Nº 015/2022. 
objeto: aquisição de óleo diesel comum, para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de obras e Transportes na recuperação de estradas vici-
nais, conforme Convênio nº 075/2022 firmado entre a Secretaria de Estado de 
Transporte - SETraN e o Município de floresta do araguaia/Pa. abertura no dia 
12/08/2022 ás 10:00hs. Edital na íntegra disponível nos endereços eletrônicos: 
www.portaldecompraspublicas.com.br, e www.florestadoaraguaia.pa.gov.br/ca-
tegoria/licitacoes, e sala da cPl no Prédio da PMfa, das 8:00 às 12:00 horas. 
cel.: (94) 98405 2640. divailton Moreira de souza - Pregoeiro.

Protocolo: 834649

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇo
ata de registro de preço nº 20220253 oriunda do PreGÃo eLetroNi-
co: Nº Pe 25/2022-PMGP. objeto: contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veícu-
los, para atender a demanda da prefeitura e fundos do município de Goia-
nésia do Pará. contratante: Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará, cNPJ: 
83.211.433/00014-13. Empresas vencedoras: f dE S oliVEira coMErcio 
dE PEcaS Para, cNPJ: 22.132.004/0001-66, nos itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 34, 40, 46, 48, 55, 57, 58, 60, 
61, 63, 67, 68, 69, 75, 77, 80, 82, 84, 85, 87, 88, 90, 94, 109 e 111, valor 
total r$ 955.083,00; MEcaNica VarGaS iNJEcao ElETroNica diESEl E 
GaSoliNa lTda, cNPJ: 24.639.876/0001-40, nos itens: 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 19, 22, 24, 28, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 
49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 62, 64, 65, 66, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 
81, 83, 86, 89, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 
106, 107, 108, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 e 120, valor total 
r$ 4.278.070,00; data de assinatura: 29/07/2022. Francisco david Leite 
rocha, Prefeito Municipal.

Protocolo: 834650

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IRITUIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de iritUia
aVisos de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 020/2022-srP 
objeto: registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais Elé-
tricos Para Manutenção da iluminação Pública, destinados ao atendimento da 
administração Pública Municipal, Secretarias e fundos de irituia/Pa. data da 
sessão: 16/08/2022 Horário: 10h00min. local: www.portaldecompraspubli-
cas.com.br. Flávia araújo - Pregoeira.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 021/2022-srP 
objeto: registro de Preços para contratação de empresa para Prestar de Ser-
viços de Manutenção em Equipamentos e Suprimentos de informática para 
atender as necessidades da Prefeitura Municipal de irituia/Pa, Secretaria e 
fundos Municipais. data da sessão: 17/08/2022 horário: 10h00min. local: 
www.portaldecompraspublicas.com.br. Flávia araújo - Pregoeira.

retiFicaÇÃo 
Na publicação do aviso de Licitação do Pregão eletrônico nº 018/2022-srP. 
objeto: registro de Preços para contratação de empresa para aquisição de 
Materiais de Higiene e Limpeza, a fim de atender às necessidades da Prefeitu-
ra e das Secretarias Municipais de irituia/Pa. data da sessão: 
oNde se LÊ: dia 08 de agosto de 2022. Leia-se: 11 de agosto de 2022.

eXtrato de coNtrato. coNtrato Nº 20220065 
Em cumprimento da autorização procedido pelo ordenador de despesas do 
fundo Municipal de irituia/Pa, faz publicar o extrato resumido do processo de 
dispensa de licitação nº 7/2022-080601-PMi, a seguir: objeto: recupera-
ção Emergencial de 26.300,00m de Vicinal da Pa 253 à Salmista na Pa 253, 
no Municipio de irituia/Pa. contratada: E l S aguiar locações e construções 
Eireli, cnpj: 38.502.382/0001-24. Valor da contratação: r$ 1.984.790,66 
(um milhão, novecentos e oitenta e quatro mil, setecentos e noventa reais e 
sessenta centavos). fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores. declaração de Pregão: a Secretaria de admi-
nistração do Município de irituia/Pa no uso de suas atribuições legais e con-
siderando o que consta deste Processo administrativo, vem emitir a presente 
declaração de contrato nº 20220065. Marcos de Lima Pinto - Prefeitura 
Municipal de irituia/Pa.

Protocolo: 834652

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAITUBA

.

 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 039/2022-Pe.

Processo adMiNistratiVo Nº 074/2022.
objeto: aquisição de pneus e diversos para manutenção de veículos e equipa-
mentos de máquinas pesadas, para atender a demanda da Secretaria Munici-

pal de infraestrutura da Prefeitura de itaituba. data de abertura: 12/08/2022, 
as 10:00 hora local. acesso ao edital: www.portaldecompraspublicas.com.br, 
www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; informações: dicoM, localiza-
da na rod. Transamazônica c/ 10ª rua, anexo ao Ginásio Municipal de itaitu-
ba-Pa. ronison aguiar Holanda, Pregoeiro.

Protocolo: 834654
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITUPIRANGA

.

 
aViso de retiFicaÇÃo

Na publicação de 01 de agosto de 2022 na Imprensa Oficial do Estado do 
Pará na página 49 onde se lê 16/08/2022 leia-se 18/08/2022 itupiranga, 
01 de agosto de 2022. thiago Gonçalves da Mota - Presidente da co-
missão Permanente de Licitação.

Protocolo: 834656

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
Processo de LicitaÇÃo N° 17.236/2022-PMM

Modalidade ToMada dE PrEÇoS Nº 046/2022-cEl/SEVoP/PMM - Tipo Menor 
Preço Global. data da Sessão: 19/ago/2022 - 09:00h (horário local). objeto: 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo doS SEr-
ViÇoS dE coNSTrUÇÃo dE MUro Na EMEf MaraVilHa, localiZada Na 
Vila MaraVilHa, ZoNa rUral do MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. recursos: 
Salário Educação - fundeb - Erário Municipal. integra do Edital e informações: 
Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da Secretaria Municipal de Viação e obras 
Públicas - SEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, 
das 08h às 12h e das 14h às 18h, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.
pa.gov.br, ou no portal do TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/Marabá. 
Franklin carneiro da silva - Presidente da ceL/seVoP/PMM.

Protocolo: 834668

aViso de sUsPeNsÃo de LicitaÇÃo
PreGÃo srP eLetrÔNico Nº 072/2022-cPL/PMM 

Processo Nº 17.271/2022-PMM, Tipo: Menor Preço por lote. data do 
certame: 03/08/2022. Modo de disputa: aBErTo e fEcHado. Horário: 09:00 
(horário de Brasília-df). objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÃo dE 
cESTa BáSica (BENEfÍcio EVENTUal) Para SErEM ENTrEGUES aS faMÍ-
liaS EM SiTUaÇÃo dE VUlNEraBilidadE TEMPorária rESidENTES Na 
cidadE dE MaraBá-Pa. UaSG: 927862. a Secretaria Municipal de assistên-
cia Social, Proteção e assuntos comunitários - SEaSPac determinou a SUS-
PENSÃo da abertura deste certame com fundamento no art.21 parágrafo 4 
da lei 8.666/93 para Readequação nas especificações dos itens do Edital após 
pedido de esclarecimento e impugnação. Marabá (Pa), 01/08/2022. MaUri-
cio carVaLHo casteLo BraNco - Pregoeiro cPL/PMM. Portaria nº 
831/2022-GP.

Protocolo: 834670
aViso de reVoGaÇÃo

PreGÃo srP eLetrÔNico Nº 066/2022/cPL/PMM 
Processo N° 13.983/2022-PMM. 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. com fundamento no artigo 49, caput, da lei 
n° 8.666/1993 decide rEVoGar o pregão em epígrafe. Marabá 26/07/2022 
- Luciano Lopes dias - secretário Municipal de saúde - sMs - Portaria 
nº 307/2022-GP.

Protocolo: 834660
aViso de sUsPeNsÃo

a Prefeitura Municipal de Marabá, através da comissão Especial de li-
citação, avisa que a ToMada dE PrEÇoS Nº 044/2022-cEl/SEVoP/PMM, 
ProcESSo N° 17.721/2022-PMM - objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE 
ENGENHaria Para EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE coNSTrUÇÃo dE UMa 
PraÇa No rESidENcial ValE do TocaNTiNS, NUclEo SÃo fÉliX, MU-
NicÍPio dE MaraBá/Pa, publicada em 13/07/2022, que estava com sessão 
agendada para o dia 02/Ago/2022 - 09h00, fica SUSPENSA por tempo inde-
terminado em virtude da necessidade de retificação do Edital. ass.: Franklin 
carneiro da silva - Presidente da ceL/seVoP/PMM.

Protocolo: 834665

aViso de LicitaÇÃo
Processo de LicitaÇÃo N° 19.753/2022-PMM  

Modalidade ToMada dE PrEÇoS Nº 047/2022-cEl/SEVoP/PMM - Tipo Menor 
Preço Global. data da Sessão: 18/ago/2022 - 09:00h (horário local). objeto: 
coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo daS oBraS 
dE PaViMENTaÇÃo E UrBaNiZaÇÃo Na rUa rio do oUro, Bairro liBEr-
dadE, NUclEo cidadE NoVa, MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. recursos: Erário 
Municipal. integra do Edital e informações: Sala da cEl/SEVoP/PMM - Prédio 
da Secretaria Municipal de Viação e obras Públicas - SEVoP, rod. Br 230 - Km 
5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, das 08h às 12h e das 14h às 18h, ou 
pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, ou no portal do TcM/Pa, ou 
pelo Portal da Transparência/Marabá. Franklin carneiro da silva - Presi-
dente da ceL/seVoP/PMM.

Protocolo: 834666
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aViso de aBertUra de LicitaÇÃo
PreGÃo srP eLetrÔNico Nº 074/2022-cPL/PMM 

Processo Nº 16.957/2022-PMM, Tipo: Menor Preço por item. Modo de dis-
puta: aBErTo/fEcHado. data do certame: 16/08/2022. Horário: 09:00 (horá-
rio de Brasília-df). objeto rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo 
dE fÓrMUla Para aliMENTaÇÃo ENTEral oU oral Para aTENdiMENTo do 
fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE dE MaraBá. UaSG: 927495. Íntegra do Edital no 
site: https://www.gov.br/compras/pt-br/, informações: Sala da cPl/PMM - edifí-
cio Ernesto frota, situada na avenida VP 08, folha 26, Quadra 07, lote 04-sub-
solo, Bairro: Nova Marabá, cEP: 68.509-060, Marabá, Pará. Telefone: (94) 
3322-1646, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min ou pelo 
e-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br. Marabá (Pa), 01/08/2022. FLediNaLdo 
oLiVeira LiMa - Pregoeira cPL/PMM. Portaria nº 831/2022-GP.

Protocolo: 834663

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO PROGRESSO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVo ProGresso
aViso de LicitaÇÃo 

toMada de PreÇos Nº 002/2022 
objeto: contratação de empresa de engenharia para reforma da E.M.E.i.E.f. 
Mário dagostin, localizada na rua El Salvador, nº 498, Bairro Jardim américa, 
município de Novo Progresso - Pa, Município de Novo Progresso - Pa.Tomada 
de Preços002/2022. Tipo: Menor Preço Global. data de abertura: 18/08/2022. 
Hora 08h00min (hora local). Endereço para informações: Trav. Belém, nº 768, 
Bairro Jardim Europa, Novo Progresso/Pa. o Edital e seus anexos encontram-
se disponíveis no referido endereço e no site www.novoprogresso.pa.gov.br. 
Horário de atendimento 07h00 as 13h00 (hora local). eliane tomás dos 
santos - Presidente da cPL.

Protocolo: 834671

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MUNicÍPio de PacaJÁ /estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ

eXtrato de coNtrato Nº 20220407
oriGeM: arP 006 PreGÃo Nº Pe srP 006/2022

coNTraTaNTE........: PrEfEiTUra MUNiciPal dE PacaJá
coNTraTada(o).....: iMPacTo coMErcio dE PEcaS, locacao E SErVi-
coS EirEli
cNPJ: 08.870.944/0001-21
oBJETo.......: prestação de serviço em recapagem e duplagem de pneus, des-
tinado ao atendimento de demandas da Prefeitura Municipal de Pacajá.
Valor ToTal........: r$ 475.200,00 (quatrocentos e setenta e cinco mil , 
duzentos reais).
PROGRAMA DE TRABALHO…: Exercício 2021 Atividade, 2.114, 2.100, Classifi-
cação econômica 3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica
ViGÊNcia: 28 de julho de 2022 a 31 de dezembro de 2022

cLeide Ferreira cHaVes-PreGoeira
Protocolo: 834676

MUNicÍPio de PacaJÁ /estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ

eXtrato de coNtrato Nº 20220409
oriGeM: PreGÃo Nº Pe 016/2022

coNTraTaNTE........: PrEfEiTUra MUNiciPal dE PacaJá
coNTraTada(o).....: aZEVEdo coMErcio dE coMBUSTiVEiS lTda
cNPJ: 05.368.599/0002-15
oBJETo.......: contratação de empresa para aquisição de óleo diesel S10, con-
forme coNVÊNio Nº 072/2022, para atender demandas da Prefeitura Muni-
cipal de Pacajá-Pa.
Valor ToTal........: r$ 999.570,00 (novecentos e noventa e nove mil, qui-
nhentos e setenta reais).
PROGRAMA DE TRABALHO…: Exercício 2021 Atividade, 1.020, Classificação 
econômica 4.4.90.51.00 obras e instalações, Subelemento 4.4.90.51.99.
ViGÊNcia: 29 de julho de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

cLeide Ferreira cHaVes-PreGoeira
Protocolo: 834677

MUNicÍPio de PacaJÁ/ estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 023/2022-FMs
ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico

tiPo: MeNor PreÇo Por iteM.
objeto: contratação de empresa especializada na PrESTaÇÃo dE SErVi-
ÇoS dE MaNUTENÇÃo PrEVENTiVa E corrETiVa EM cENTraiS dE ar, para 
atender as demandas do fundo Municipal de Saúde de Pacajá-Pa.
aBErTUra: 16/08/2022, às 09:00horas (Brasília).
EdiTal E aNEXoS: nos sites https://portal.licitanet.com.br e https://pacaja.
pa.gov.br/c/publicacoes/licitacoes/
local da SESSÃo: no site (https://portal.licitanet.com.br)

Pacajá/Pa, 29 de julho de 2022.
cLeide Ferreira cHaVes-Pregoeira

Protocolo: 834680

MUNicÍPio de PacaJÁ/ estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 024/2022-FMs
ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico

tiPo: MeNor PreÇo Por iteM
objeto: contratação de empresa especializada na PrESTaÇÃo dE SErViÇoS MÉ-
dicoS, para atender as demandas do fundo Municipal de Saúde de Pacajá/Pa.
aBErTUra: 15/08/2022, às 09:00horas (Brasília).
EdiTal E aNEXoS: nos sites https://portal.licitanet.com.br e https://pacaja.
pa.gov.br/c/publicacoes/licitacoes/
local da SESSÃo: no site (https://portal.licitanet.com.br)

Pacajá/Pa, 29 de julho de 2022.
cLeide Ferreira cHaVes-Pregoeira

Protocolo: 834681

MUNicÍPio de PacaJÁ/estado do ParÁ
FMs

eXtrato de a.r.P Nº010/2022
ata de reGistro de PreÇos Nº 010/2022

oriGeM PreGÃo eLetroNico 012/2022
oBJeto: a presente ata tem por objeto registro de Preços visando a futura e 
eventual contratação de empresas especializada para aquisição de medicamen-
tos, para atender as demandas do fundo Municipal de Saúde de Pacajá-Pa
eMPresas VeNcedora:
1- criSTalfarMa coMErcio rEPrESENTaÇÃo E iMPorTaÇÃo E E. lTda; 
c.N.P.J. nº 05.003.408/0001-30 Valor contratado: r$ 642.950,00 (Seiscentos 
e quarenta e dois mil, novecentos e cinquenta reais).
02- faMEd farMacoloGia E MEdiciNa aVaNcada EirEli; c.N.P.J. 
nº12.951.863/0001-23 Valor contratado: r$ 1.913.202,86 (um milhão e no-
vecentos e treze mil e duzentos e dois reais e oitenta e seis centavos).
03- diSTriBUidora Vida lTda; c.N.P.J. nº 03.460.198/0001-84 Valor con-
tratado: r$ 87.315,00 (oitenta e sete mil e trezentos e quinze reais).
04- d P aGUiar EirEli; c.N.P.J. nº 33.834.782/0001-13 Valor contratado: 
r$ 992.739,00 (novecentos e noventa e dois mil e setecentos e trinta e nove reais).
05- GoiaS coMErcio dE ProdUToS farMacEUTicoS EirEli - EPP; c.N.P.J. 
nº 10.495.738/0001-20 Valor contratado: r$ 1.313.317,80 (um milhão e tre-
zentos e treze mil e trezentos e dezessete reais e oitenta centavos).
06- MEdcoM SaUdE dENTalMEdica coMErcio E diSTriBUidora dE ME-
dica; c.N.P.J.  nº 37.730.050/0001-34  Valor contratado: r$ 666.107,00 
(seiscentos e sessenta e seis mil e cento e sete reais).
07- r c ZaGallo MarQUES & cia lTda; c.N.P.J. nº 83.929.976/0001-70 
Valor contratado: r$ 11.682,00 (onze mil e seiscentos e oitenta e dois reais).
08- f cardoSo E cia lTda; c.N.P.J. nº 04.949.905/0001-63 Valor contrata-
do: r$ 41.613,00 (quarenta e um mil e seiscentos e treze reais).
09- iNoVaMEd HoSPiTalar lTda; c.N.P.J.  nº 12.889.035/0001-02 Valor 
contratado: r$ 93.252,50 (noventa e três mil e duzentos e cinquenta e dois 
reais e cinquenta centavos).
10- Y. c.  doS S.  alMEida lTda; c.N.P.J. nº 44.755.855/0001-06 Valor con-
tratado: r$ 44.400,00 (quarenta e quatro mil e quatrocentos reais).
11- EXEMPlarMEd coMErcio dE ProdUToS HoSPiTalarES lTda; c.N.P.J. 
nº 23.312.871/0001-46 Valor contratado: r$ 32.031,00 (trinta e dois mil e 
trinta e um reais).
12- PoNToMEdi diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda; c.N.P.J. nº 
37.374.797/0001-05 Valor contratado: r$ 109.141,50 (cento e nove mil e 
cento e quarenta e um reais e cinquenta centavos).
13- daKar coMErcio E SErVico lTda; c.N.P.J. nº 10.301.008/0001-41 Valor 
contratado: r$ 25.377,00 (vinte e cinco mil e trezentos e setenta e sete reais).

Pacajá/Pa, 29 de julho 2022.
BrUNo daNGLares araÚJo soUZa

SEcrETario MUN. dE SaÚdE
Protocolo: 834683

MUNicÍPio de PacaJÁ/estado do ParÁ
FMs

eXtrato de a.r.P Nº 11/2022
ata de reGistro de PreÇos Nº 11/2022
oriGeM PreGÃo eLetroNico 013/2022.

oBJeto: a presente ata tem por objeto registro de Preços para futura e 
eventual contratação de empresa especializada para aquisição de insumos e 
material técnico hospitalar, para atender as demandas do fundo Municipal de 
Saúde de Pacajá-Pa
eMPresas VeNcedora:
1-  aMaZoNia coMErcio E rEPrESENTaÇÃo dE ProdUToS EM GEral 
lTda; c.N.P.J. nº 05.034.088/0001-86
Valor contratado: r$ 19.086,00 (dezenove mil e oitenta e seis reais).
02- faMEd farMacoloGia E MEdiciNa aVaNcada EirEli; c.N.P.J. 
nº12.951.863/0001-23 Valor contratado: r$ 1.195.754,61 (um milhão e cen-
to e noventa e cinco mil e setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta 
e um centavos).
3- criSTalfarMa coMErcio rEPrESENTaÇÃo E iMPorTaÇÃo E E. lTda; 
c.N.P.J. nº 05.003.408/0001-30 Valor contratado: r$ 1.842.155,90 (um mi-
lhão e oitocentos e quarenta e dois mil e cento e cinquenta e cinco reais e 
noventa centavos).
4- BiS coMErcio & SErVicoS lTda; c.N.P.J.  nº 26.437.725/0001-35 Valor 
contratado: r$ 308.040,00 (trezentos e oito mil e quarenta reais).
05- diSTriBUidora Vida lTda; c.N.P.J. nº 03.460.198/0001-84 Valor con-
tratado: r$ 358.449,50 (trezentos e cinquenta e oito mil e quatrocentos e 
quarenta e nove reais e cinquenta centavos).
06- d P aGUiar EirEli; c.N.P.J. nº 33.834.782/0001-13 Valor contratado: 
r$ 305.646,60 (trezentos e cinco mil e seiscentos e quarenta e seis reais e 
sessenta centavos).
07- GoiaS coMErcio dE ProdUToS farMacEUTicoS EirEli - EPP; 
c.N.P.J. nº 10.495.738/0001-20 Valor contratado: r$ 875.774,00 (oitocentos 
e setenta e cinco mil e setecentos e setenta e quatro reais).
08- diSTriBUidora NoGaMi lTda; c.N.P.J.  nº 03.782.783/0001-09 Valor 
contratado: r$ 13.022,40 (treze mil e vinte e dois reais e quarenta centavos).
09- MEdcoM SaUdE dENTalMEdica coMErcio E diSTriBUidora dE ME-
dica; c.N.P.J.  nº 37.730.050/0001-34  Valor contratado: r$ 317.336,70 
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(trezentos e dezessete mil e trezentos e trinta e seis reais e setenta centavos).
10- aHcor coMErcio dE ProdUToS odoNToloGico lTda; c.N.P.J. nº 
37.556.213/0001-04 Valor contratado: r$ 357.642,00 (trezentos e cinquenta 
e sete mil e seiscentos e quarenta e dois reais).
11- f cardoSo E cia lTda; c.N.P.J. nº 04.949.905/0001-63 Valor contrata-
do: r$ 4.221,00 (quatro mil e duzentos e vinte e um reais).

Pacajá/Pa, 29 de julho 2022.
BrUNo daNGLares araÚJo soUZa

SEcrETario MUN. dE SaÚdE
Protocolo: 834684

MUNicÍPio de PacaJÁ/estado do ParÁ
FMs

eXtrato de a.r.P Nº 12/2022
ata de reGistro de PreÇos Nº 12/2022
oriGeM PreGÃo eLetrÔNico 017/2022

oBJeto: a presente ata tem por objeto registro de Preços para aquisição 
de MaTErial dE coNSUMo odoNTolÓGico, para atender as demandas do 
fundo Municipal de Saúde de Pacajá/Pa.
EMPrESaS VENcEdora:
01- diSTriBUidora NoGaMi lTda - 03.782.783/0001-09 Valor contratado: r$ 
84.918,47 (oitenta e quatro mil, novecentos e dezoito reais e quarenta e sete 
centavos).
02- MEdcoM SaÚdE dENTal MÉdica coMErcio E diSTriBUidora dE ME-
dicaMENToS E MaTEriaiS HoSPiTalarES lTda - cNPJ: 37.730.050/0001-34. 
Valor contratado: r$ 269.065,20 (duzentos e sessenta e nove mil e sessenta e 
cinco reais e vinte centavos).
03- aHcor coMErcio dE ProdUToS odoNToloGicoS lTda - 
37.556.213/0001-04 Valor contratado: r$ 35.027,90 (trinta e cinco mil e vinte e 
sete reais e noventa centavos).
04- d P aGUiar EirEli - 33.834.782/0001-13 Valor contratado: r$ 47.767,40 
(quarenta e sete mil e setecentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos).
05- EQUiPoS coMErcial lTda - 11.674.540/0001-77 Valor contratado: r$ 
10.666,00 (dez mil e seiscentos e sessenta e seis reais).
06- GoiaS coMErcio dE ProdUToS farMacEUTicoS EirEli - 
10.495.738/0001-20 Valor contratado: r$ 2.257,50 (dois mil e duzentos e cin-
quenta e sete reais e cinquenta centavos).
07- a. M. B. farMacEUTica coMErcio diSTriBUicao E rEPrESENTacao 
lTda - 04.508.780/0001-36 Valor contratado: r$ 3.811,05 (três mil e oitocentos 
e onze reais e cinco centavos).
08- d&d ProdUToS dE HiGiENE E liMPEZa EirEli - 11.372.104/0001-43 Valor 
contratado: r$ 134.900,00 (cento e trinta e quatro mil e novecentos reais).

Pacajá/Pa, 29 de julho de 2022.
BrUNo daNGLares araÚJo soUZa

SEcrETario dE SaÚdE
Protocolo: 834687

MUNicÍPio de PacaJÁ/estado do ParÁ
FMs

eXtrato de a.r.P Nº 13/2022
ata de reGistro de PreÇos Nº 13/2022
oriGeM PreGÃo eLetrÔNico 018/2022

oBJeto: registro de Preços visando a futura e eventual contratação de em-
presa especializada para aquisição de Peças e Suprimentos de informática, 
para atender as demandas do fundo Municipal de Saúde de Pacajá-Pa.
eMPresas VeNcedora:
01-a. S. loPES coM. iNd. Grafica - 05.231.416/0001-34 Valor contratado: 
r$ 99.944,00 (noventa e nove mil, novecentos e quarenta e quatro reais).
02- aUGUSTU S iNforMaTica EirEli - 10.433.143/0001-40 Valor contrata-
do: r$ 34.320,00 (trinta e quatro mil, trezentos e vinte reais).
03-  SUPriTEcH TEcNoloGia lTda - 46.158.347/0001-68 Valor contratado: 
r$ 25.540,00 (vinte e cinco mil e quinhentos e quarenta reais).
04- SiSofTWarE iNforMaTica & dESENVolViMENTo EirEli - 
11.490.526/0001-13 Valor contratado: r$ 161.037,00 (cento e sessenta e 
um mil e trinta e sete reais).
05- J. S. MENdES coMErcio E SErVicoS lTda - 35.124.075/0001-69 Valor 
contratado: r$ 29.716,50 (vinte e nove mil e setecentos e dezesseis reais e 
cinquenta centavos).
06- d. G. SPErN EirEli - 04.253.995/0001-53 Valor contratado: r$ 
14.487,00 (quatorze mil e quatrocentos e oitenta e sete reais).
07- V. c. da rocHa diSTriBUidora - 05.808.979/0001-42 Valor contrata-
do: r$ 97.440,00 (noventa e sete mil e quatrocentos e quarenta reais).
08-  TEcHNo SofT SYSTENS lTda - 44.798.010/0001-90 Valor contratado: r$ 
28.199,70 (vinte e oito mil e cento e noventa e nove reais e setenta centavos).

Pacajá/Pa, 29 de julho 2022.
BrUNo daNGLares araÚJo soUZa

SEcrETario MUNiciPal dE SaÚdE
Protocolo: 834688

PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ
eXtrato de coNtrato N° 20220408

coNcorrÊNcia Nº 003/2022-PMP. coNtrataNte: PreFeitUra MU-
NiciPaL de PacaJÁ. coNTraTado: coNSTrUTora lorENZoNi lTda, 
cNPJ: 02.600.407/0001-85. Valor coNTraTo: 11.985.786,40 (onze mi-
lhões, novecentos e oitenta e cinco mil, setecentos e oitenta e seis reais e 
quarenta centavos). oBJETo: contratação de empresa especializada de en-
genharia para execução de serviços de pavimentação asfáltica, drenagem e 
calçada de 5.547 metros de vias do bairro novo Horizonte, no município de 
Pacajá/Pa. dotação orçamentária: SEdoP: 07101.15.451.1489.7645 444042 
0101/0301, Nota de Empenho: 2022NE01303; PrEfEiTUra dE PacaJá: 
Exercício 2022 Projeto 0208.154510332.1.015 Pavimentação de Vias Urba-
nas, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações, Subelemento 
4.4.90.51.99, Vigência: 29 de julho de 2022 a 28 de julho de 2023. data da 
assinatura: 29 de julho de 2022.

ordeM de iNÍcio de serViÇo
coNtrato N° 20220408 

oriGeM: coNcorrÊNcia Nº 003/2022-PMP. coNTraTaNTE: PreFei-
tUra MUNiciPaL de PacaJÁ. coNTraTada: coNSTrUTora lorENZoNi 
lTda, cNPJ: 02.600.407/0001-85. Valor liciTado: 11.985.786,40 (onze 
milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, setecentos e oitenta e seis reais e 
quarenta centavos). daTa dE iNÍcio da oBra: 02/08/2022.

Protocolo: 834690

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PARAGOMINAS

.

aViso de LicitaÇÃo: 
coNcorrÊNcia nº 3/2022 - 00006 

objeto: contratação de empresa de engenharia para execução das obras 
de construções de pontes em concreto armado com vigamento, pilares, lajes 
e estacas cravadas, localizadas na rua rio capim; rua rio Gurupi e rua 
rio Madeira - Bairro Jardim amazônico, Município de Paragominas. data de 
abertura: 05/09/2022 as 09:00 hs. Edital e informações no site: www.tcm.
pa.gov.br (Geo-obras), Transparência desta Prefeitura e Sala da cPl, sede da 
Prefeitura Municipal de Paragominas/Pa. Pgm: 02/08/2022. Luciana Brito 
Vieira - Presidente da cPL. Portaria n° 03/2022-GPP.

Protocolo: 834692

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PAU D’ARCO

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 021/2022 - 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 Ele-
trônico tipo menor preço por item, objeto: registro de preço visando futura e 
eventual contratação de Empresa para fornecimento de Material odontológico 
‘’ SaUdE BUcal’’, visando 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 17/08/2022. data e horário do início 
da disputa: 09:10 horas do dia 17/08/2022. de acordo com o que determi-
na a legislação vigente, a realizar-se no Portal de compras Pública https://
www.portaldecompraspublicas.com.br. o procedimento licitatório obedecerá 
ao disposto na lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do decreto nº 
10.024, dE 20 de setembro de 2019, lei nº 8.666/93 e demais legislação e 
suas alterações posteriores que lhe foram introduzidas. o Edital e seus anexos 
encontram-se à disposição dos interessados no Portal de compras Públicas 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Portal da Prefeitura na Url ht-
tps://paudarco.pa.gov.br/licitacoes-e-contratos/ e no Mural das licitações do 
TcM/Pa, https://www.tcm.pa.gov.br a partir da publicação deste aviso.

PaU d’arco - Pa, 02 de agosto de 2022.
cLeidsoN Ferreira cHaVes-Secretário Municipal de Saúde

Protocolo: 834693

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PIÇARRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PiÇarra-Pa
aViso eXtrato de coNtrato

coNtrato Nº 20220155 oriGeM: toMada de PreÇos Nº 2/2022-002 
coNTraTaNTE: PrEfEiTUra MUNiciPal dE PiÇarra, coNTraTada: caM-
PiNa ENGENHaria EirEli - ME oBJETo: coNSTrUÇÃo dE 02 (dUaS) ca-
SaS dE fariNHa No MUNiciPio dE PiÇarra dE acordo coM o coNVÊNio 
dE Nº157/2022.firMado ENTrE SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolVi-
MENTo UrBaNo E oBraS PÚBlicaS (SEdoP) E o MUNicÍPio dE PiÇarra 
- Pará.Valor ToTal: r$ 828.092,58 (oitocentos e vinte e oito mil, noventa 
e dois reais e cinquenta e oito centavos)ProGraMa dE TraBalHo: Exer-
cício 2022 atividade 0909.206060004.2.038 implantação da agorindustria 
, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações, Subelemento 
4.4.90.51.99. ViGÊNcia: 25 de Julho de 2022 a 31 de dezembro de 2022 
daTa da aSSiNaTUra: 25 de Julho de 2022.

Laane Barros Lucena Fernandes-Prefeita
Protocolo: 834694

PreFeitUra MUNiciPaL de PiÇarra
aViso de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

Pelo presente termo, a comissão de licitação do Município de PiÇarra, atra-
vés da(o) PrEfEiTUra MUNiciPal dE PiÇarra torna público para conheci-
mento dos interessados, o julgamento das propostas de que trata o processo 
licitatório nº 2/2022-002  que teve como objetivo a seleção da melhor propos-
ta para coNSTrUÇÃo dE 02 (dUaS) caSaS dE fariNHa No MUNiciPio dE 
PiÇarra dE acordo coM o coNVÊNio dE Nº157/2022.firMado ENTrE 
SEcrETaria dE ESTado dE  dESENVolViMENTo  UrBaNo E oBraS PÚBli-
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caS (SEdoP) E o MUNicÍPio dE PiÇarra -  Pará.  foi em toda sua trami-
tação atendida a legislação pertinente. desse modo,  satisfazendo à lei e ao 
mérito, HoMoloGo o processo licitatório nº 2/2022-002 oBra e adJUdico 
à proponente caMPiNa ENGENHaria EirEli - ME, com o valor total de r$ 
828.092,58 (oitocentos e Vinte e oito Mil, Noventa e dois reais e cinquenta 
e oito centavos)., vencedora(s) desse certame nos termos da ata de Sessão 
de Julgamento, o seu objeto. Piçarra-Pa 25 de julho de 2022.

LaaNe Barros LUceNa FerNaNdes
PrEfEiTa

Protocolo: 834696

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
aVisos de LicitaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de Placas, através da sua Pregoeira, torna público a 
quem possa interessar que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
nº 023/2022. objeto: aquisição de Tablet Para Execução do Sistema E-Sus 
de atenção Básica a Saúde. Tipo menor preço por item. a audiência pública 
ocorrerá no dia 16/08/2022, às 09h , no https://comprasgovernamentais.gov.
br/. a integra do edital poderá ser adquirida no mesmo endereço ou no portal 
da transparência do Município https://placas.pa.gov.br/categoria/licitacoes.
a Prefeitura Municipal de Placas, através da sua Pregoeira, torna público 
a quem possa interessar que realizará licitação na modalidade Pregão Ele-
trônico nº 022/2022. objeto: registro de Preço Para Eventual contratação 
de Empresa Especializada em Manutenção de Equipamentos odontológicos e 
Hospitalares. Tipo menor preço por item. a audiência pública ocorrerá no dia 
16/08/2022, às 11h, no https://comprasgovernamentais.gov.br/. a integra 
do edital poderá ser adquirida no mesmo endereço ou no portal da transpa-
rência do Município https://placas.pa.gov.br/categoria/licitacoes/. shayane 
Nayara Farias Kostov - Pregoeira Oficial. 

Protocolo: 834697

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PORTEL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PorteL
Processo adMiNistratiVo Nº 00406001/22

Processo LicitatÓrio Nº 2/2022-150701
aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇo

editaL 
a secretaria Municipal de educação, leva ao conhecimento dos interes-
sados, que realizará no dia 12/08/2022, às 08h30min, na sede da Prefeitura 
Municipal, licitação na modalidade de ToMada dE PrEÇo, tipo menor preço, 
em regime de empreitada global, com vistas na contratação de Empresa Es-
pecializada para Conclusão da Obra de Construção de Edificação Projeto Prin-
cipal Proinfancia Tipo B- 127v, localizada na estrada Portel Tucuri SNº, bairro 
castanheira no município de Portel, conforme projetos e planilhas orçamentá-
rias, neste município. Íntegra dos Editais e informações estarão disponíveis a 
partir da Publicação na Sala da cPl, Prédio da Prefeitura Municipal de Portel/
Pa, av. duque de caxias, 803 - centro, Portel - Pa, 68480-000, de segunda a 
sexta-feira no horário de 08h30min as 12h00min ou no endereço eletrônico: 
e-mail: licitaportel2021@gmail.com, https://portel.pa.gov.br/categoria/licita-
coes/  e http://geoobras.tcm.pa.gov.br.

Welton George araújo tavares
Presidente da comissão Especial de licitação

Protocolo: 834698

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RURÓPOLIS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de rUrÓPoLis
eXtrato de coNtrato 

coNtrato Nº 002.280722-seMaP 
origem: dispensa de licitação nº 028/2022-Semap. contratante: Secreta-
ria Municipal de administração e Planejamento - SEMaP. contratado: Jf de-
signer, com cNPJ nº 31.003.985/0001-32. objeto: contratação de Empresa 
Para Prestação de Serviços de Malharia e confecções Em Geral Para uso da 
Secretaria Municipal de administração e Planejamento - SEMaP. Valor: r$ 
49.000,00 (quarenta e nove mil reais), Sobre os valores do efetivo recebi-
mento dos Pretendidos Pelo contrato. Exercício: 2022- Secretaria Municipal 
de administração e Planejamento - Semap - 08.122.0003.2.083 - Manu-
tenção da Semap. 3.3.90.39.00 - outros Serv. de Terceiros Pessoa Jurídica. 
15000000 - fonte. Vigência: 28 de julho de 2022 a 28 de julho de 2023. data 
da assinatura: 28 de julho de 2022. aluizio r. costa Pires - Presidente da 
comissão de Licitação.

Protocolo: 834700

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM 
secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra 

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 013/2022-seMiNFra  - UasG 927644 

objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para coNSTrUÇÃo 
dE rEdES dE liGaÇÕES dE áGUa No BairroS do JacaMiM E TaBocal Na 
cidadE dE SaNTarÉM/Pa. Quantidade de itens: 2. Edital: http://www.gov.
br/compras. abertura das propostas: 12/08/2022 às 09h00 no site http://
www.gov.br/compras. informações gerais: o edital está disponível na página 
eletrônica www.santarem.pa.gov.br. Santarém (Pa), 02 de agosto de 2022 
aNa FLÁVia LoPes Ferreira Pregoeira Municipal/seMiNFra.

Protocolo: 834705

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM 
secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra 

aViso de aLteraÇÃo de editaL 
coNcorrÊNcia PÚBLica nº 004/2022-seMiNFra 

a comissão de Licitação comunica aos interessados  da concorrência Pú-
blica nº 004/2022-SEMiNfra, que tem como objeto a coNTraTaÇÃo dE EM-
PrESa ESPEcialiZada Para a dUPlicaÇÃo da aVENida cUiaBá, ENTrE 
aVENida TaNcrEdo NEVES ao ViadUTo da aVENida ENGENHEiro fEr-
NaNdo GUilHoN, No MUNiciPio dE SaNTarÉM-Pa, que em nova análise 
verificou-se equivoco quanto a sua justificativa técnica resultando na necessi-
dade de modificação da parcela de maior relevância do acervo técnico pedido, 
a fim de garantir melhor compatibilização com a complexidade que a obra 
exige. Neste sentido, seguindo o disposto no §4º, do art. 21, da lei 8.666/93. 
a comissão de licitação decide pela alteração do edital, republicação e para 
que não haja prejuízo para os interessados que seja reaberto o prazo para 
abertura da sessão. fica desde já marcada a data de abertura dos envelopes 
de habilitação e proposta para o dia 01 de Setembro de 2022 ás 10:00 horas 
da manhã na sala do Núcleo Técnico de licitações e contratos / SEMiNfra. 
Santarém (Pa), 01 de agosto de 2022. ana Flávia Lopes Ferreira Presi-
dente da comissão.

Protocolo: 834703

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM 
secretaria MUNiciPaL de iNFraestrUtUra 

Portaria Nº 040/2022/NLcc/seMiNFra 
o secretário Municipal de infraestrutura, do Município de santarém - 
Pa, decreto 010/2021-GaP/PMs, no uso de suas atribuições legais e em 
cumprimento ao disposto no art. 67 da lei 8666/93 e alterações posteriores. 
Resolve: ART. 1º - Fica constituído como fiscal de contrato para contratação 
de empresa especializada para construção de redes de ligações de água no 
Bairros do Jacamim e Tabocal na cidade de Santarém/Pa, o Eng.º Sr. luiz 
Henrique lemos Vieira, crEa 1517512409, lotado nesta Secretaria Municipal 
de infraestrutura - SEMiNfra. arT. 2º - fica designado para o presente con-
trato como fiscal substituto o Eng.º Sr. Thales Augusto Santos do Rosario, RN 
041274128-8, lotado nesta Secretaria Municipal de infraestrutura - SEMiN-
fra. arT. 3º Esta portaria produz efeito na data de sua publicação, revogada 
as demais disposições em contrário. rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE, dÊ-SE 
ciÊNcia E cUMPra-SE. Santarém, 26 de Julho de 2022. daNieL GUiMa-
rÃes siMões secretário Municipal de infraestrutura.

Protocolo: 834709

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
secretaria MUNiciPaL de JUVeNtUde, esPorte e LaZer

Portaria 9/2022-seMJeL, de 30/05/2022
o secretário Municipal da Juventude, esporte e Lazer - seMJeL, no uso 
de suas atribuições 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 observância da legislação vigente, atuar como 
fiscais do contrato de aquisição de computadores (dekstop e notebook) e 
nobreak para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Juventude, 
Esporte e lazer - SEMJEl. Titular: ananda celiane Gomes de almada Matricu-
la 89225 e, Suplente: Edimar Xavier da Silva - Matricula 89226. 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 Se-
cretário Municipal da Juventude, Esporte e lazer - SEMJEl, em 30 de maio de 
2022. Publicada na Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e lazer, aos 
trinta dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois. esequiel aquino de 
azevedo. secretário Municipal da Juventude, esporte e Lazer seM-
JeL/decreto 15/2021-GaP/PMs.

Protocolo: 834712

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM - seMaP
Portaria Nº 020/2022-seMaP

o secretário Municipal de agricultura e Pesca, sr. Bruno da silva costa, 
no uso de suas atribuições legais, conforme decreto nº 008/2021, de 01 de 
janeiro de 2021, conferidas pela lei orgânica Municipal e em cumprimento ao 
disposto no art. 67 da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
resoLVe.
art. 1º - designar o servidor abaixo indicado para, com observância da legis-
lação vigente, atuar como fiscal titular do contrato celebrado entre a Secre-
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taria Municipal de agricultura e Pesca e a empresa contratada para aquisição 
de caixas d’ água para atender a Secretaria Municipal de agricultura e Pesca. 
ronnie Wilkinson lima coutinho - Matrícula nº 87035.
Art. 2º - Para fiscal substituto fica designado o servidor: Domingos Ferreira 
Pereira - Matrícula nº 64014.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. dê-se ciên-
cia, cumpra-se, registre-se e publique-se. Gabinete do Secretário Municipal 
de agricultura e Pesca aos dez dias de fevereiro de dois mil e vinte e dois. 
Bruno da silva costa. secretário Municipal de agricultura e Pesca. 
decreto nº 008/2021 - GaP/PMs.

Portaria Nº 032/2022-seMaP
o secretário Municipal de agricultura e Pesca, sr. Bruno da silva costa, 
no uso de suas atribuições legais, conforme decreto nº 008/2021, de 01 de 
janeiro de 2021, conferidas pela lei orgânica Municipal e em cumprimento ao 
disposto no art. 67 da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
resoLVe:
art. 1º - designar o servidor abaixo indicado para, com observância da legis-
lação vigente, atuar como fiscal titular do contrato celebrado entre a Secreta-
ria Municipal de agricultura e Pesca e a empresa contratada para aquisição de 
Óleo Lubrificantes, Aditivos e Graxa para Manutenção corretiva e Preventiva 
da frota da Secretaria Municipal de agricultura e Pesca - SEMaP. dailson Sa-
raiva de aguiar - Matrícula nº 63694.
Art. 2º - Para fiscal substituto fica designado o servidor: Claudionor Mota De 
assis - Matrícula nº 80304.
art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. dê-se ciên-
cia, cumpra-se, registre-se e publique-se. Gabinete do Secretário Municipal 
de agricultura e Pesca ao 01 dia de agosto de dois mil e vinte e dois. Bruno 
da silva costa. secretário Municipal de agricultura e Pesca. decreto 
nº 008/2021 - GaP/PMs.

Protocolo: 834715
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

.

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇo 006/2022

o Município de são João de Pirabas, através da Prefeitura Municipal, torna 
público que realizará Tomada de Preços nº 006/2022, cujo o objeto consiste 
na coNSTrUÇÃo dE coMPlEXo ESPorTiVo E rEcrEaTiVo Na E.M.E.i.f. 
dE aiMorES, coNTEMPlaNdo UMa QUadra PoliESPorTiVa coBErTa 
coM VESTiário E UMa PraÇa PÚBlica, iNclUiNdo forNEciMENTo dE 
MaTErial, MÃo dE oBra E MaTEriaiS. abertura: 18/08/2022 às 09h00min. 
o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados a par-
tir da publicação deste aviso no Setor de licitações e contratos - Prefeitura 
Municipal de São João de Pirabas, aV. Plácido Nascimento, n° 265 - centro 
- cEP: 68.719-000, São João de Pirabas/Pa, das 8h às 12h de segunda a 
sexta-feira, no site www.saojoaodepirabas.pa.gov.br), ou no Portal dos Juris-
dicionados http://www.tcm.pa.gov.br GEo-oBraS. informações poderão ser 
obtidas na sala de licitações desta Prefeitura, em horário de expediente, no 
e-mail licitapmpirabas@outlook.com, ou pelo telefone n° (91) 91-985091600. 
ordenadora: FerNaNdo aNtÔNio Ferreira da siLVa - secretário 
Municipal de educação.

Protocolo: 834716
.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de seNador JosÉ PorFÍrio/Pa
aViso de LicitaÇÃo

toMada de PreÇos Nº. 001/2022  
objeto: contratação de empresa para Pavimentação em Bloquete na Traves-
sa abel figueiredo, município de Senador José Porfírio, em atendimento ao 
contrato de repasse nº. 924052/2021, Ministério do desenvolvimento regio-
nal/caixa Econômica federal. Tipo: Menor Preço, em regime de empreitada 
por preço global (material e mão de obra), data: 18/08/2022. Horário: 09h
ToMada dE PrEÇoS Nº. 002/2022.  objeto: contratação de empresa para 
Construção de Pavimentação em Blokret Sextavado, com meio fio, Linha 
d’água e calçamento no Bairro centro, no Município de Senador José Porfírio, 
Estado do Pará, em atendimento ao convênio nº. 172/2022 da Secretaria 
de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas Tipo: Menor Preço, 
em regime de empreitada por preço global (material e mão de obra), data: 
18/08/2022. Horário: 14h30min.

toMada de PreÇos Nº. 003/2022  
objeto: contratação de empresa para construção da câmara Municipal, no 
Município de Senador José Porfírio, neste Estado, em atendimento ao con-
vênio nº. 150/2022 da Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e 
obras Públicas Tipo: Menor Preço, em regime de empreitada por preço global 

(material e mão de obra), data: 19/08/2022. Horário: 09h - iNforMaÇÕES: 
divisão de licitações, rua Marechal assunção, nº. 116, complemento Prédio 
da Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio, cEP 68.360-000, Bairro cen-
tro, Senador José Porfírio/Pa.

Senador José Porfírio/Pa, 20 de julho de 2022
Kleber dos anjos de sousa-Pregoeiro

Protocolo: 834719
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA ALTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de terra aLta
aViso de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de terra alta/Pa, comunica a quem faça inte-
ressar, que realizará licitação, modalidade: Pregão Eletrônico para registro 
de Preço - Tipo Menor Preço por item 007/2022-PMTa-PE-SrP, objeto: rE-
GiSTro dE PrEÇoS QUE oBJETiVa a coNTraTaÇÃo dE PESSoa JUrÍdica 
Para a locaÇÃo dE MáQUiNaS PESadaS coM oPErador E SEM coMBUS-
TÍVEl, Para aTENdEr aS NEcESSidadES da SEcrETaria MUNiciPal dE 
oBraS dE TErra alTa-P, através da. abertura: 16/08/2022, às 10:00hs. No 
site www.portaldecompraspublicas.com.br.

Protocolo: 834721

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCUMÃ

.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2022-042FMs 

Processo adMiNstratiVo No 076/2022/adM 
o Município de tUcUMÃ, através da SEcrETaria MUNiciPal dE SaÚdE, 
por intermédio da comissão de licitação, torna público que fará licitação às 
09:00 horas do dia 12 de agosto de 2022, na modalidade PrEGÃo ElETrÔ-
Nico SrP Nº 9/2022-042fMS, tipo menor preço por iTEM, cujo rEGiSTro 
dE PrEÇoS Para fUTUra, EVENTUal E ParcElada aQUiSiÇÃo dE lEiTES, 
fÓrMUlaS iNfaNTiS, coMPoSToS lácTEoS E diETaS ENTEraiS, Para 
aTENdEr aS NEcESSidadES da  SEcrETaria dE SaÚdE do MUNicÍPio dE 
TUcUMÃ - Pa, de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-
se no Portal de compras Públicas, no site www.portaldecompraspublicas.com.
br. informações Gerais: o edital está disponível na rua do café, S/Nº, Setor 
alto Morumbi, Tucumã/Pa, das 07:30hs às 11:30hs e também pelo e-mail: 
cpl2021pmt@gmail.com, bem como no site do TcM, no endereço www.tcm.
pa.gov.br/mural-de-licitacoes/. TUcUMÃ - Pa, 01 de agosto de 2022. 
iGor LiMa dos saNtos - Pregoeiro.

Protocolo: 834722

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2022-045FMe 

o Município de tUcUMÃ, através da PrEfEiTUra MUNiciPal dE TUcU-
MÃ, por intermédio da comissão de licitação, torna público que fará licitação 
às 09:00 horas do dia 12 de agosto de 2022, na modalidade PrEGÃo ElE-
TrÔNico SrP Nº 9/2022-045fME, tipo menor preço por iTEM, cujo objeto 
aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS ESPorTiVoS E rEcrEaTiVoS, Para aTENdEr 
a dEMaNda da SEcrETaria MUNiciPal dE EdUcaÇÃo, SEcrETaria dE 
dESENVolViMENTo Social E SEcrETaria MUNiciPal dE dESPorTo E la-
ZEr do MUNiciPio dE TUcUMÃ, de acordo com o que determina a legislação 
vigente, a realizar-se no Portal de compras Públicas, no site www.portalde-
compraspublicas.com.br. informações Gerais: o edital está disponível na rua 
do café, S/Nº, Setor alto Morumbi, Tucumã/Pa, das 07:30hs às 11:30hs e 
também pelo e-mail: cpl2021pmt@gmail.com, bem como no site do TcM, 
no endereço www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/. TUcUMÃ - Pa, 01 dE 
aGosto 2022 NadieLLY soUsa rocHa- Pregoeira.

Protocolo: 834724

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TUCURUÍ

.

aViso de LicitaÇÃo
toMada de PreÇos Nº 2/2022-002

a Presidente da cPL de tucuruí-Pa torna público para conhecimento dos 
interessados que, no dia 18 de agosto de 2022, às 09:00hs, na Sede da co-
missão Permanente de licitação, localizada na av. raimundo ribeiro, N° 01, 
centro, Tucuruí-Pa, cujo objeto é a contratação de empresa especializada 
para a construção de ponte com utilização de galerias em concreto armado na 
travessa Kléber beliche no município de Tucuruí-pá. que encontra-se disponí-
vel no endereço acima, de segunda às sexta-feira, das 08h às 12h e das 14h 
às 17h e www.tucurui.pa.gov.br.

Tucuruí/Pa,01/08/2022.
NiLda Ferreira da siLVa-PrESidENTE da cPl

Protocolo: 834363
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
aViso de LicitaÇÃo

PUBLica PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2022-00032 
Processo adMiNistratiVo Nº 920220032

oBJeto: aquisição de caminhão com implemento pipa para 20.000 l para 
o município de Uruará-Pará, Pá, conforme convênio nº 078/2022- SETraN e 
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. data da abertura: 11 de 
agosto de 2022. Horário 09 horas local: www.portaldecompraspublicas.com.
br. o edital encontra-se disponível no endereço rua 15 de novembro nº 526, 
nos dias úteis, no horário das 08 às 12 horas e portal do TcM/Pa.

Protocolo: 834726

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE VISEU

.

eXtrato de terMo aditiVo de PraZo
PreGÃo eLetrÔNico 019/2022-srP

1º terMo aditiVo de PraZo ao coNtrato 283/2021/cPL 
ref: Pregão eletrônico 019/2021. contratante: fundo de Manutenção de 
Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação de Viseu-FUN-
dEB, cNPJ 30.879.826/0001-33 contratado: Queiroz Transportadora de Pas-
sageiros Eireli, cNPJ 27.004.904/0001-41. objeto: contratação de empresa 
para prestação de serviços de transporte escolar, visando atender os alunos 
da rede pública municipal e estadual de ensino do município de Viseu/Pa. 
data de assinatura 01/08/2022. Vigência 09/08/2022 a 07/12/2022, conso-
ante com o art. 57, inciso ii da lei 8.666/93.

1º terMo aditiVo de PraZo ao coNtrato 284/2021/cPL 
ref: Pregão eletrônico 019/2021. contratante: fundo de Manutenção de 
Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação de Viseu-FUN-
dEB, cNPJ 30.879.826/0001-33 contratado: Transporte irmãos rodrigues Ei-
reli, cNPJ 03.236.751/0001-08. objeto: contratação de empresa para pres-
tação de serviços de transporte escolar, visando atender os alunos da rede 
pública municipal e estadual de ensino do município de Viseu/Pa. data de 
assinatura 01/08/2022. Vigência 09/08/2022 a 07/12/2022, consoante com 
o art. 57, inciso ii da lei 8.666/93.

Ângela Lima da silva
Secretaria Municipal de Educação

cNPJ 30.879.826/0001-33
1º terMo aditiVo de PraZo ao coNtrato 364/2021/cPL 

ref: Pregão eletrônico 019/2021. contratante: Secretaria Municipal de 
Educação, cNPJ 21.036.567/0001-98 contratado: Transporte irmãos rodri-
gues Eireli, cNPJ 03.236.751/0001-08. objeto: contratação de empresa para 
prestação de serviços de transporte escolar, visando atender os alunos da 
rede pública municipal e estadual de ensino do município de Viseu/Pa. data de 
assinatura 01/08/2022. Vigência 09/08/2022 a 07/12/2022, consoante com o 
art. 57, inciso ii da lei 8.666/93.

1º terMo aditiVo de PraZo ao coNtrato 365/2021/cPL 
ref: Pregão eletrônico 019/2021. contratante: Secretaria Municipal de 
Educação, cNPJ 21.036.567/0001-98 contratado: Transporte irmãos rodri-
gues Eireli, cNPJ 03.236.751/0001-08. objeto: contratação de empresa para 
prestação de serviços de transporte escolar, visando atender os alunos da 
rede pública municipal e estadual de ensino do município de Viseu/Pa. data de 
assinatura 01/08/2022. Vigência 09/08/2022 a 07/12/2022, consoante com o 
art. 57, inciso ii da lei 8.666/93.

Ângela Lima da silva
Secretaria Municipal de Educação

cNPJ 21.036.567/0001-98
Protocolo: 834727

.

.

ParticULares
.

eVeLise BraUN siLVa 
Torna público que recebeu da SEMaS, aUTEf nº 274114/2022 com validade até 
13/07/2024, respectivamente, para Plano de Manejo florestal Sustentado, Poa 
ii, na fazenda lote 03 setor e, no Município de aVEiro/Pa.

Protocolo: 834742

FaZeNda soL NasceNte 
cPF: 041.757.43-87 

Torna público que requereu a SEMMa/Paragominas obtenção da lar para 
atividade de criação de bovinos e cultura de ciclo curto localizada em Para-
gominas/Pa.

Protocolo: 834735
rUti da siLVa Matos 
cPF: 817.408.243-34 

localizado a avenida MiNaS GEraiS N°224, centro Breu Branco Pa, torna 
público que requereu junto a SEMaSa Breu Branco, a licença de operação 
para a atividades de PaNificaÇÃo.

Protocolo: 834738

serViÇo sociaL do traNsPorte – sest
UNidade B Nº37

ato aViso de LicitaÇÃo
aLteraÇÃo data certaMe

ato coNcorrÊNcia Nº 007/2022
o sest – serviço social do transporte comunica aos interessados que 
realizará concorrência para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para forNEciMEN-
To dE MaTErial Para liMPEZa E MaNUTENÇÃo daS PiSciNaS do SEST 
UNidadE B Nº37 BElÉM/Pará. o recebimento dos envelopes contendo a 
documentação de habilitação e a proposta comercial será no dia 17/08/2022, 
das 15h às 15h30min. Para retirada do edital e acesso às demais informações, 
os interessados deverão dirigir-se a Unidade SEST SENaT Belém situado no 
endereço situado avenida augusto Montenegro, KM 12, 765 – águas Negras 
– cEP 66820-000 – Belém/Pará. Maiores informações através do e-mail: lici-
tacao.b037@sestsenat.org.br.

Gabriela Bastos Machado
Presidente da comissão de licitação

Protocolo: 834739

LeidYNNe da siLVa aLMeida 
cPF: 391.833.838-08 

localizado aVENida cEará 199 caSa B, cENTro, torna público que requereu 
junto a SEMaSa Breu Branco a licença de operação para aTiVidadES VETE-
riNáriaS - PETSHoP.

Protocolo: 834740

.

.

eMPresariaL
.

a PaGrisa ParÁ PastoriL e aGrÍcoLa s/a
cNPJ 05.459.177/0001-74, 

Torna público que recebeu da SEMaS/Pa a licença de operação nº 13549/2022 
para atividade 1908-1- Silos para grãos/cereais com beneficiamento, Ulianó-
polis, Pará.

Protocolo: 834744
  

LiceNÇa de oPeraÇÃo - receBiMeNto
aUto Posto carretÃo Ltda  

cNPJ-02.412.083/0001-51 
localizada à rod Pa 150 Km 1,5 São félix, Marabá-Pa. Torna público que rE-
cEBEU junto a Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade-SE-
MaS Pa, licença de operação, nº 11.180/2018, para desenvolver a atividade 
de Empresa Transportadora de Substâncias e Produtos Perigosos.

antonio oliveira Borges-Sócio - proprietário

Protocolo: 834746

cooPeratiVa dos GariMPeiros e 
MiNeradores do BrasiL - cooGaMiBra 

cNPJ 18.336.502/0001-53 
Torna público que deu entrada junto a Secretaria Municipal de Meio ambiente 
de rio Maria - SEMMa/rM, na lP,li e lo, Protocolo n° 108/2022  para extra-
ção e beneficiamento de minério de ouro.

Protocolo: 834736

a iHs BrasiL - cessÃo de iNFraestrUtUras s.a. 
inscrita no cNPJ/MF sob o nº 15.811.119/0001-11 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEM-
Ma do Município de TUcUrUÍ/Pa a licença Prévia e licença de instalação 
Nº037/2022 do processo nº016/2022 para atividade de implantação da infra-
estrutura de suporte aos equipamentos de telecomunicações, situado na rua 
GH, Qd-33, N°01, Jardim Marilucy, cEP: 68.459-420, Tucuruí/Pa (94050001_ 
PaENT).

Protocolo: 834748

a BertUoL iNdÚstria de FertiLiZaNtes Ltda 
cNPJ 05.644.974/0008-06

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente (SEMMa) 
do município de itaituba/Pa a licença de operação (lo) n° 366/2022, para a 
atividade “faBricaÇÃo dE fErTiliZaNTES, coMPlEXo dE arMaZÉNS Para 
fErTiliZaNTES EXcETo orGaNo MiNEraiS, fáBrica MiSTUradora dE 
fErTiliZaNTES E PoNTo dE aBaSTEciMENTo dE coMBUSTÍVEl”, localizada 
no distrito de Miritituba, no município de itaituba, Estado do Pará.

Protocolo: 834749

orGaNiZaÇÃo sociaL Biotec-aMaZÔNia
eXtrato de PUBLicaÇÃo da resoLUÇÃo N° 034/2022

coNseLHo de adMiNistraÇÃo - coNsad
objeto: aprova a declaração de compromisso de adaptação do Estatuto da 
BioTec-amazônia para compatibilizá-lo à legislação federal de qualificação de 
organização Social - oS, na forma do Edital de chamamento Público SEPEc 
n° 1/2022, do Ministério da Economia - Secretaria Especial de Produtividade 
e competitividade.
data da assinatura: 15 de junho de 2022

Protocolo: 834774
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 r c ZaGaLLo MarQUes & cia Ltda
LiceNÇa de FUNcioNaMeNto

a empresa r.c.ZaGaLLo MarQUes & cia Ltda 
cNPJ 83.929.976/0001-95

Situada no endereço conjunto catalina, trav. 14 n° 182 - Mangueirão- Belém- 
Pa, torna público que a Secretaria Municipal de Saúde - departamento de Vi-
gilância Sanitária, concede a licENÇa dE fUNcioNaMENTo Nº 0375/22,com 
validade até 31/03/2023 através do Processo nº 0693/2022 -dVSdM, para 
atividade de comercio atacadista ( distribuidora ) autorizado a armazenar, 
distribuir, Expedir e Transportar medicamentos sujeitos e não sujeitos a con-
trole especial; afE: 1.05323-7; MEdicaMENToS sujeitos a controle especial. 
aE: 1.21452.1; ProdUToS dE HiGiENE. afE: 2.03862.4; ProdUToS Para 
SaÚdE (corrElaTo). afE:  produtos para saúde (correlatos); 8.0136.8; Sa-
NEaNTES doMiSSaNiTarioS. afE: 3.07331.3 oBS: VEicUlo aUToriZado 
a TraNSPorTar: fUrGÃo fGoo EXPrESS 1.6, Marca rENaUlT, Placa 
QdZ 2956, aNo 2017.

Protocolo: 834771

Madeireira esPeraNÇa iNdÚstria 
e coMÉrcio de Madeiras eireLi 

Empresa localizada na Estrada Vicinal dos Maranhenses, S/Nº, Zona rural, ru-
rópolis - Pa, cEP: 68165000, inscrita no cNPJ sob o Nº 36.475.388/0001-24 
e inscrição Estadual sob o Nº 15.683.207-0, vem tornar público que requereu 
a Secretaria Municipal de Meio ambiente e Turismo - SEMMa do município de 
rurópolis - Pa a licença de operação - lo sob o processo Nº 2022/023 para 
atividade de desdobro de madeira em tora para produção de madeira serrada 
e seu beneficiamento e secagem. Em Rurópolis - PA.

Protocolo: 834772

ViLa NoVa aGroiNdUstriaL Ltda 
cNPJ: 27.053.643/0001-50 

FaZeNda FÉ eM deUs 
rod. Pa 256, 19 Vila Nova em Tomé-açu-Pa Torna Público que assinou o Ter-
mo de compromisso para ajustamento de conduta de nº 010/2022 Junto a 
Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade do Pará- SEMaS/
BElEM/Pa,

Protocolo: 834773

caMara MUNiciPaL de aNaPU
eXtrato de coNtrato

coNtrato Nº: 03/2022 cMa: oriGeM: PreGÃo PreseNciaL Nº 002/2022 
cMa: coNTraTaNTE: cÂMara MUNiciPal dE aNaPU/Pa: coNTraTada: a S 
da SilVa-ME; oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialida do raMo 
PErTiNENTE Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS locaÇÃo dE EQUiPaMENToS 
dE SoM E ilUMiNaÇÃo (coM SErViÇo dE oPErador). TraNSMiSSÃo dE 
MÍdia ViSUal EM rEdES SociaiS, TraNSMiSSÃo dE liVE ao ViVo No 
facEBooK E EM oUTroS MEioS dE coMUNicaÇÃo, iNclUiNdo o USo dE 
EQUiPaMENToS ProfiSSioNaiS, EM aTENdiMENTo À cÂMara MUNiciPal 
dE aNaPU/Pa; Valor ToTal: r$ 180.600,00 (cento e oitenta mil e seiscentos 
reais); ViGÊNcia: 29 de julho de 2022 a 31 de dezembro de 2022; daTa da 
aSSiNaTUra: 29 de julho de 2022.

MariLeNe carVaLHo da siLVa Ferreria
comissão de licitação

Presidente
Protocolo: 834752

receBiMeNto da LiceNÇa de oPeraÇÃo (Lo)
a eMPresa Posto saLdaNHa e caMarGo Ltda 

iNscrita No cNPJ: 12.420.240/0001-24 
iNscriÇÃo estadUaL: 15.310031-1 

Situada na rua f, SN, QUadra 56, loTE 01 a 05, Beira rio ii, Parauape-
bas-Pa com atividade de Empresa transportadora de substâncias e produtos 
perigosos (combustível) torna público que a Secretaria de Estado de Meio am-
biente e Sustentabilidade (SEMaS-Pa) concedeu-lhe a licença de operação nº 
12145/2020 válida de 01/04/2020 a 01/03/2023.
Parauapebas, 27 de Julho de 2022.

Protocolo: 834751

eXtrato de ata de reGistro de PreÇo Nº-004/2022-cMiP
Processo adMiNistratiVo - cPL Nº-022/2022-cMiP

PreGÃo PreseNciaL No sisteMa de reGistro 
de PreÇo Nº-PPsrP.004/2022-cPL-cMiP

coNtrataNte: cÂMara MUNiciPaL de iPiXUNa do ParÁ - Pa
coNtratadas: r P S dE oliVEira EirEli - EPP, cNPJ/Mf: 41.288.529/0001-
30, fornecedora dos itens: 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 17, 19, 21, 23, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 34 e 35, com Valor Global: r$-358.955,00; J M PoZZEr 
EirEli, cNPJ/Mf: 17.041.496/0001-44, fornecedora dos itens:2, 7, 8, 9, 13, 
14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25 e 33, com Valor Global: r$-167.235,80.
oBJETo: aQUiSiÇÃo dE ElETrodoMÉSTicoS, cadEiraS, EQUiPaMENToS 
E SUPriMENToS dE iNforMáTica, áUdio E VÍdEo, Para aTENdEr aS NE-
cESSidadES da cÂMara MUNiciPal dE iPiXUNa do Pará.
foro: iPiXUNa do Pará/Pa.
daTa: 27/07/2022.

FÁBio de aLMeida soUZa-Vereador Presidente
Protocolo: 834754

eXtrato de coNtrato adMiNistratiVo Nº-017/2022-cMiP
Processo adMiNistratiVo - cPL Nº-022/2022-cMiP

PreGÃo PreseNciaL No sisteMa de reGistro 
de PreÇo Nº-PPsrP.004/2022-cPL-cMiP

coNtrataNte: cÂMara MUNiciPaL de iPiXUNa do ParÁ - Pa
coNtratada: r P S dE oliVEira EirEli - EPP, cNPJ: 41.288.529/0001-30.
oBJETo: aQUiSiÇÃo dE ElETrodoMÉSTicoS, cadEiraS, EQUiPaMENToS 

E SUPriMENToS dE iNforMáTica, áUdio E VÍdEo, Para aTENdEr aS NE-
cESSidadES da cÂMara MUNiciPal dE iPiXUNa do Pará.
ViGÊNcia: até 31/12/2022.
Valor GloBal: r$-24.885,00.
doTaÇÃo orÇaMENTária: as despesas de execução do presente instrumen-
to correrão por conta da dotação própria do orçamento do ano vigente.
01.031.0001 2.001 - Manutenção administrativa da câmara Municipal.
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente.
foro: iPiXUNa do Pará/Pa.
daTa: 27/07/2022.

FÁBio de aLMeida soUZa-Vereador Presidente
Protocolo: 834756

eXtrato de coNtrato adMiNistratiVo Nº-016/2022-cMiP
Processo adMiNistratiVo - cPL Nº-022/2022-cMiP

PreGÃo PreseNciaL No sisteMa de reGistro 
de PreÇo Nº-PPsrP.004/2022-cPL-cMiP

coNtrataNte: cÂMara MUNiciPaL de iPiXUNa do ParÁ - Pa
coNtratada: J M PoZZEr EirEli, cNPJ/Mf: 17.041.496/0001-44.
oBJETo: aQUiSiÇÃo dE ElETrodoMÉSTicoS, cadEiraS, EQUiPaMENToS 
E SUPriMENToS dE iNforMáTica, áUdio E VÍdEo, Para aTENdEr aS NE-
cESSidadES da cÂMara MUNiciPal dE iPiXUNa do Pará.
ViGÊNcia: até 31/12/2022.
Valor GloBal: r$-79.693,80.
doTaÇÃo orÇaMENTária: as despesas de execução do presente instrumen-
to correrão por conta da dotação própria do orçamento do ano vigente.
01.031.0001 2.001 - Manutenção administrativa da câmara Municipal.
3.3.90.30.00 - Material de consumo.
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente.
foro: iPiXUNa do Pará/Pa.
daTa: 27/07/2022.

FÁBio de aLMeida soUZa-Vereador Presidente
Protocolo: 834758

iNdÚstria e coMÉrcio de coNserVas aLteroZa Ltda 
cNPJ nº. 02.704.378/0002-82 

Torna público que recebeu da SEMadE/Barcarena, a licença de operação - lo 
nº 013/2022, validade 12/12/2022, para beneficiamento de polpa de açaí de 
sua unidade fabril localizada no Sitio Bom intento, s/n, ramal do foguetão, 
Vila dos cabanos, cEP 68.447-000, Município de Barcarena, Estado do Pará.

iNdÚstria e coMÉrcio de coNserVas aLteroZa Ltda 
cNPJ nº. 02.704.378/0002-82 

Torna público que requereu da  SEMadE/Barcarena, a renovação da licença 
de Operação - LO nº 013/2022, validade 12/12/2022, para beneficiamento 
de polpa de açaí de sua unidade fabril localizada no Sitio Bom intento, s/n, 
ramal do foguetão, Vila dos cabanos, cEP 68.447-000, Município de Barca-
rena, Estado do Pará.

Protocolo: 834763

LaMaPa Ltda 
requereu da SEMa/PMa a renov. lo 112221, para operação portuária, locali-
zando-se no lote 07, St 1, Qd 03, Bairro distrito industrial, ananindeua/Pa. 
Proc. r071822.

Protocolo: 834764

BrasiL eXPostadora Ltda 
requereu da SEMa/PMa a renov. lo 112121, para para operação portuária, 
localizando-se no lote 02, St 1, Qd 03, Bairro distrito industrial, ananindeua/
Pa. Proc. r071922.

Protocolo: 834765

F. M. VaLeriaNo LoPes - treVo GÁs 
cNPJ: 05.070.078/0001-04 

Torna público que protocolou junto a Secretaria de Estado de Meio ambiente 
e Sustentabilidade - SEMaS/Pa, a solicitação de licença de operação sobre o 
protocolo nº 2022/15839.

Protocolo: 834760

traNs PaLMY iNdÚstria e coMÉrcio aLiMeNticio Ltda 
cNPJ nº. 17.277.679/0001-63 

Torna público que requereu da SEMMa/Uruará, licença de operação - lo, 
para produção de palmito em conserva de sua indústria localizada na rodo-
via Transamazônica, km 181 Sul, s/n, cEP 68.140-000, Município de Uruará, 
Estado do Pará.

Protocolo: 834767

LiceNÇa de oPeraÇÃo
a empresa GLoBaL X serVice Ltda - Me 

inscrita no cNPJ 42.930.395/0001-71 
Torna público que recebeu junto à SEMaS/Pa - Secretaria de Estado Meio 
ambiente e Sustentabilidade do Pará a licença de operação lo de Nº 
13569/2022 para a atividade de depósito de Produtos e Substâncias Perigo-
sas, com validade até 29/06/2026.

Protocolo: 834768

cÂMara de aUGUsto corrÊa
eXtrato de coNtrato. coNtrato Nº 20220703 

oriGeM: coNVite Nº 004/2022. favorecido: carlos augusto Brito Sou-
sa Eireli, cNPJ nº 37.452.669/0001-24. objeto: contratação de serviços de 
publicidade e propaganda para a divulgação dos trabalhos institucionais e 
legislativos da câmara Municipal de augusto corrêa/Pa. Valor Global: r$ 
35.000,00. Vigência: 07/03 a 31/12/2022. lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
antonio ernandes Brito do rosário - Presidente.

Protocolo: 834641
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