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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

decreto de 2  de aGosto de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição Estadual; e
considerando o disposto no artigo 74, parágrafo único, da lei complemen-
tar Estadual n° 142, de 16 de dezembro de 2021;
considerando as informações constantes no Processo n° 2022/937111;
d E c r E T a:
art. 1° Tornar sem efeito a convocação do Policial Militar da reserva remu-
nerada cB PM rr rG 28878 orlEY SoarES dE SoUZa.
art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 14 de julho de 2022.
Palácio do GoVErNo, 2 dE aGoSTo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 2  de aGosto de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado Pará, e
considerando o artigo 12, alínea “a”, item “2” do regulamento de Movi-
mentação de Oficiais e Praças da PMPA, aprovado pelo Decreto Estadual 
nº 2.400/1982; 
considerando as informações constantes no Processo nº 2022/293089,
r E S o l V E:
art. 1º colocar à disposição do Ministério Público do Estado do Pará – 
MPPa, o 1° SGT PM rG 21991 VaNdErlEi PaNToJa MaToS. 
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 2 dE aGoSTo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 2  de aGosto de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado Pará, e
considerando o artigo 12, alínea “a”, item “2” do regulamento de Movi-
mentação de Oficiais e Praças da PMPA, aprovado pelo Decreto Estadual 
nº 2.400/1982; 
considerando as informações constantes no Processo nº 2022/683544,
r E S o l V E:
art. 1º colocar à disposição do Ministério Público do Estado do Pará – 
MPPa, o cB PM rG 38963 aNGlESoN doS SaNToS MacEdo. 
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 2 dE aGoSTo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 2  de aGosto de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição Estadual; e 
considerando o disposto no art. 64 da lei Estadual nº 5.251, de 31 de julho 
de 1985, no art. 9º da lei Estadual nº 8.230, de 13 de julho de 2015, e no 
art. 3º, inciso iii, do decreto Estadual nº 1.337, de 17 de julho de 2015; 
considerando as informações constantes no Processo  nº 2021/1060724,
d E c r E T a:
art. 1º. fica excluída a promoção posterior a 3 de abril de 2021 do cB PM 
rG 38945 JaMiSHoN WENdEll riBEiro coSTa.
art. 2º. ficam promovidos por ato de bravura, os seguintes Policiais Militares:
À graduação de 3° Sargento PMPa
cB PM rG 40222 PaUlo diEGo dE BriTo NaSciMENTo
cB PM rG 39155 doUGlaS PENaNTE dE MENEZES
À graduação de cabo PMPa
Sd PM rG 38945 JaMiSHoN WENdEll riBEiro coSTa 
art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 3 de abril de 2021.
Palácio do GoVErNo, 2 dE aGoSTo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 2  de aGosto de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado do Pará, e
considerando a lei complementar n° 142, de 16 de dezembro de 2021; 
considerando as informações e os documentos constantes no Processo nº 
2022/775374;
d E c r E T a:
art. 1° Tornar sem efeito a convocação dos Bombeiros Militares da reserva 
Remunerada, abaixo identificados, publicada no Diário Oficial nº 35.002, 
de 9 de junho de 2022:
SUBTENENTE BM rr SilVESTrE araÚJo filHo
SUBTENENTE BM rr JoÃo carloS GUErrEiro doS SaNToS
art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 2 dE aGoSTo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 2  de aGosto de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, inciso iii, da constituição Estadual, e
considerando que o candidato abaixo relacionado, aprovado e nomeado no 
concurso Público c-209 da Procuradoria-Geral do Estado do Pará – PGE, 
não tomou posse dentro do prazo legal;
considerando as informações e os documentos constantes no Processo nº 
2022/885208; 
r E S o l V E:
art. 1º Tornar sem efeito, nos termos do art. 22, §3º, da lei Estadual    n° 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, a nomeação do candidato relacionado 
neste decreto, o qual foi nomeado para exercer o cargo a seguir discrimi-
nado, com lotação na Procuradoria-Geral do Estado do Pará – PGE: 
carGo: TÉcNico dE ProcUradoria – iNforMáTica
rafaEl YUri SarMENTo rodriGUES 
art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 2 dE aGoSTo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 2  de aGosto de 2022
dispõe sobre o enquadramento funcional da servidora leila Vânia dos San-
tos Braga, ocupante do cargo efetivo de Supervisor Escolar M-402/EE-2, na 
forma da lei Estadual nº 7.442, de 2 de julho de 2010, regulamentada pelo 
decreto Estadual        nº 189, de 9 de setembro de 2011.
o GoVErNador do ESTado do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e V da constituição Estadual; e
considerando o disposto na lei Estadual n° 7.442, de 2 de julho de 2010, 
alterada pela lei nº 7.643, de 12 de julho de 2012, que trata do Plano 
de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica;
considerando as disposições constantes no decreto Estadual nº 189, de 9 
de setembro de 2011 que regulamenta o enquadramento dos Profissionais 
de Educação Básica, nos termos definidos no Plano de Cargos, Carreira e 
Remuneração dos Profissionais de Educação Básica da rede pública de ensino do 
Estado do Pará, instituído pela lei Estadual nº 7.442, de 2010;
considerando as informações constantes nos autos do Processo n° 2020/433500 
e o Parecer n° 000507/2022 da Procuradoria-Geral do Estado – PGE.
d E c r E T a:
Art. 1º Fica enquadrada a Profissional de Educação Básica, LEILA VÂNIA 
doS SaNToS BraGa, ocupante de cargo efetivo de Supervisor Escolar 
M-402/EE-2, matricula   nº 5456207/2, no cargo de Especialista em Educa-
ção, classe ii, Nível “E”, do Plano de cargos, carreira e remuneração dos 
Profissionais de Educação Básica da rede pública de ensino do Estado do 
Pará, instituído pela lei Estadual nº 7.442, de 2 de julho de 2010.
Parágrafo único. Para efeito de enquadramento de que trata este decreto, 
foi considerado o tempo de efetivo exercício no cargo ocupado e a titulação 
que a servidora possui.
art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 2 dE aGoSTo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

decreto de 2  de aGosto de 2022
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 135, incisos iii e X, da constituição do Estado do Pará, e
considerando que os candidatos relacionados neste decreto foram apro-
vados no concurso Público c-173, da Secretaria de Estado de Educação e 
nomeados através do decreto de 07 de junho de 2022, publicado no diário 
Oficial do Estado n° 35.000, datado de 08 de junho de 2022;
considerando as informações constantes no Processo n° 2022/636806,
r E S o l V E:
art. 1° Excluir do decreto de 15 de junho de 2022, publicado no diário 
Oficial do Estado n° 35.010, de 15 de junho de 2022, os candidatos abaixo 
relacionados aprovados no concurso público c-173, para o cargo de Profes-
sor classe i, Nível a, disciplina Matemática, 19ª UrE – Belém, com lotação 
na Secretaria de Estado de Educação - SEdUc.
carGo: ProFessor cLasse i, NÍVeL a.
19ª Ure: BeLÉM
disciPLiNa: MateMÁtica
aNdrEa rEGiNa HENriQUES dE MEdEiroS
aNToNio fraNciSco dE SalES JUNior
BrUNo Valdo da SilVa alMEida
JacKSoN roBErTo carValHo dE SoUZa
THiaGo dioGo diaS cardoSo
YGor MarTiNS PENicHE
art. 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 2 dE aGoSTo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

d e c r e t o
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, Maria oNEZiMa oliVEira dE SoUZa para exercer o 
cargo em comissão de Gerente de almoxarifado e Patrimônio, código GEP-
daS-011.3, com lotação na fundação centro de Hemoterapia e Hematolo-
gia do Pará – HEMoPa, a contar de 1º de agosto de 2022.
Palácio do GoVErNo, 2 dE aGoSTo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado
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d e c r e t o
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
tornar sem efeito o decreto datado de 21 de julho de 2022, publicado no 
Diário Oficial do Estado nº 35.054, de 22 de julho de 2022, que nomeou 
PaloMa dE NaZarÉ SoBral dE liMa para exercer o cargo em comissão 
de assessor de Gabinete.
Palácio do GoVErNo, 3 dE aGoSTo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

d e c r e t o
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
nomear, de acordo com o art. 6º, inciso ii, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994, combinado com a lei nº. 7.543, de 20 de julho de 2011, 
caMillY caNTUaria MoUTiNHo doS SaNToS para exercer o cargo em 
comissão de assessor de Gabinete.
Palácio do GoVErNo, 3 dE aGoSTo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 835995
d e c r e t o Nº 2532, de 3 de aGosto 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$ 3.156.067,22 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$ 3.156.067,22 (Três Milhões, cento e 
cinquenta e Seis Mil, Sessenta e Sete reais e Vinte e dois centavos), para 
atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071011569514987658 - SEdoP 0101 339014 40.000,00
241012269114988518 - SEdEME 0101 339039 50.000,00
481011236315017616 - SEcTET 0102 449052 1.000.000,00
481011236315017616 - SEcTET 0324 449052 608.112,18
842010942215008805 - iGEPrEV 0261 339039 73.330,13

901011030115078874 - fES 0301 449052 259.843,00
971010312212974668 - SEaP 0101 339039 379.679,97
971010312212978338 - SEaP 0101 339140 500,00
971010312615088238 - SEaP 0101 339039 142.410,19
971010312615088238 - SEaP 0101 339040 451.414,79
971010312615088238 - SEaP 0101 339140 60.731,08
971010312815028833 - SEaP 0101 339030 90.045,88

ToTal 3.156.067,22

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

071011545115087552 - SEdoP 0101 339033 20.000,00
071011751214897567 - SEdoP 0101 339033 20.000,00

462021339215038841 - fcP 0101 339039 50.000,00
481011236315017616 - SEcTET 0102 339039 1.000.000,00
481011236315017616 - SEcTET 0324 335041 559.498,30
481011236315017616 - SEcTET 0324 339014 48.613,88
842010912315088498 - iGEPrEV 0261 339039 73.330,13

901011030215078289 - fES 0301 449051 259.843,00
971010342115008816 - SEaP 0101 335041 1.124.781,91

ToTal 3.156.067,22

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

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

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

d e c r e t o Nº 2533, de 3 de aGosto de 2022
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPEráViT, no 
valor de r$ 21.393.899,75 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.

o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso iii da lei nº 
9.496, de 11 de janeiro de 2022
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 21.393.899,75 (Vinte e Um Milhões, 
Trezentos e Noventa e Três Mil, oitocentos e Noventa e Nove reais e Se-
tenta e cinco centavos), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

071011751214897480 - SEdoP 0330 449093 1.265.336,75

481011236315017616 - SEcTET 0324 449052 2.471.416,31

481011236315018507 - SEcTET 0324 339036 5.464.989,76

481011236315018507 - SEcTET 0324 339039 1.063.103,00

481011236315018822 - SEcTET 0324 335041 455.982,00

481011236315018822 - SEcTET 0324 339039 2.439.246,61

481011912212974668 - SEcTET 0324 339030 15.000,00

481011936415068866 - SEcTET 0324 339039 2.459.468,24

481011936415068866 - SEcTET 0324 449052 1.901.469,14

481011957114908698 - SEcTET 0324 335041 811.308,00

481011957114908698 - SEcTET 0324 339039 2.166.177,50

481011957114908698 - SEcTET 0324 449052 751.839,44

722012312212978338 - JUcEPa 0661 339037 115.208,00

722012369114988783 - JUcEPa 0661 339037 13.355,00

ToTal 21.393.899,75

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

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

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

Protocolo: 835993

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

diÁria
.

Portaria Nº 1.237/2022-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° 2022/968769, de 02 de agosto de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar no trecho Mara-
Bá/ BElÉM/ MaraBá/Pa, no período de 02 a 05/08/2022.

servidor objetivo
GlENio da SilVa araÚJo, matrícula funcional nº 80015621/1, 

cPf 704.374.592-68, cargo assessor de Gabinete, lotado no 
centro regional de Governo no Sudeste do Pará.

dar apoio logístico, na referida cidade.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocou conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 02 de agosto de 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais
Portaria Nº 1.238/2022-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° 2022/971966, de 02 de agosto de 2022;
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de SÃo fÉliX do XiNGU/Pa, no período de 03 a 06/08/2022.
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servidor objetivo
dÉcio da coSTa MaToS, matrícula funcional nº 54196647/2, cPf 

298.193.932-72, assistente Técnico ii, lotado na Secretária Extraordi-
nária de Produção.

cumprimento de agenda Pública da Secre-
taria Extraordinária de Produção, no referido 

município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 02 dE aGoSTo dE 2022.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 835437

Portaria Nº. 1.018/2022-ccG, de 3 de aGosto de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, 
r E S o l V E:
tornar sem efeito a Portaria nº 995/2022-ccG de 25 de julho de 2022, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 35.057, de 26 de julho de 2022, 
que lotou PaloMa dE NaZarÉ SoBral dE liMa, assessor de Gabinete, no 
departamento de Trânsito do Estado do Pará - dETraN.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 3  dE aGoSTo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº. 1.019/2022-ccG, de 3 de aGosto de 2022
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro 
de 2011, e
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/954448,
r E S o l V E:
i. exonerar adriaNo NaZarENo da SilVa SaNToS do cargo em comissão 
de Secretário de diretoria, código GEP-daS-011.1, com lotação na Secre-
taria de Estado de Segurança Pública e defesa Social, a contar de 21 de 
julho de 2022.  
ii. nomear rociMar fraNciSco da foNSEca Garcia para exercer o 
cargo em comissão de Secretário de diretoria, código GEP-daS-011.1, 
com lotação na Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social, 
a contar de 21 de julho de 2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 3  dE aGoSTo dE 2022.
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

errata da Portaria Nº. 400/2022-ccG, PUBLicada No diÁrio 
oFiciaL do estado Nº. 34.923, de 6 de aBriL de 2022, PÁGiNa 
4, coLUNa 2:
onde se lê: (...), a viajar no trecho Belém/São João da Boa Vista/Muaná/
Belém, (...)
Leia-se: (...), a viajar no trecho Belém/São Sebastião da Boa Vista/Mua-
ná/Belém, (...)
lUiZiEl GUEdES
chefe da casa civil da Governadoria do Estado 

Protocolo: 835996

terMo de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico de N.º 06/2022-ccG/Pa. 
a coordenadora de relações Governamentais da casa civil da Governado-
ria, no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 441/2022-ccG, 
de 07 de abril de 2022, publicada no d.o.E. nº. 34.927 de 08 de abril de 
2022, e após análise das peças contidas nos autos do processo eletrônico 
n.º 2022/134272 - ccG/Pa, cujo objeto é coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
Para o forNEciMENTo dE BaNdEiraS do BraSil, Pará E MErcoSUl, 
para atender a casa civil da Governadoria do Estado do Pará, para o período 
de 12 (doze) meses, conforme especificações, estimativas de quantidades e 
valores contidos do anexo i (Termo de referência) do Edital e seus anexos.
rESolVE: Homologar o procedimento licitatório em favor da empresa;
1. rBMf coMÉrcio aTacadiSTa dE ProdUToS aliMENTicioS E SEr-
ViÇoS EirEli, portadora do cNPJ nº 06.916.722/0001-77, vencedora do 
certame, com o valor de r$ 24.609,25 (vinte e quatro mil seiscentos e 
nove reais e vinte e cinco centavos).
Belém/Pa, 03 de agosto de 2022.
ordeNador
lUciaNa BiTENcoUrT 
coordenadora de relações Governamentais
casa civil da Governadoria

Protocolo: 835997

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do 2º terMo aditiVo ao coNtrato 
adM. 003/2020 - cMG/Pa.

contratante: caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado do Pará;
cNPJ: 07.313.542/0001-63;
contratada: radiocoMM TElEcoMUNicaÇÕES coMÉrcio E SErViÇoS - EirEli;
cNPJ: 02.305.840/0001-98;

objeto: Prorrogar por 12 (doze) meses o prazo de vigência do contrato 
administrativo nº 003/2020 – cMG;
dotação orçamentária:
atividade - 8315 – apoio logístico para atuação Governamental.
Natureza da despesa - 33.90.39.12 – outros Serviços de Terceiros – Pes-
soa Jurídica / locação de Máquinas e Equipamentos.
funcional Programática - 04.122.1297.8315.
fonte do recurso - 0101006356 e/ou 0301006356 (recursos ordinários / 
imp., Sup. e Serv. de inform. e Mat).
data da assinatura: 02/08/2022
oSMar ViEira da coSTa JÚNior - cEl QoPM - rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria do Estado.

Protocolo: 835928

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

Portaria
.

Portaria Nº 379/2022-PGe.G., 02 de agosto de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições legais …
rESolVE:
EXclUir, da PorTaria Nº 373/2022-PGE.G., de 28.07.2022, as férias 
referente ao período aquisitivo 2021/2022, da Procuradora do Estado, 
Maria Tereza Pantoja rocha, identidade funcional nº 54196747/1.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 835411
Portaria Nº 380/2022-PGe.G., 02 de agosto de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições legais...
rESolVE:
EXclUir, da PorTaria Nº 355/2022-PGE.G., 28.07.2022, o gozo de 
residual de férias referente ao período aquisitivo 2021/2022 da servidora 
Gláucia Magalhães fernandes, identidade funcional nº 97571523/1.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 835415
Portaria Nº 383/2022-PGe.G., 03 de agosto de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições legais...
rESolVE:
EXclUir, da PorTaria Nº 260/2022-PGE.G., de 30.05.2022, as férias 
referentes ao período aquisitivo 2020/2021 da servidora, Sheyla Patrícia 
Pereira Pires, identidade funcional nº 54190354/1.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 835936

diÁria
.

Portaria Nº 381/2022-PGe.G. Belém, 02 de agosto de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2022/961269;
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o decreto 2.819 de 06.09.94, 04 ½ diárias as 
servidoras Edicleia diniz de Souza amorim, Técnico B, identidade funcional 
nº 5007372/1, rosane Martins Matos, analista de Procuradoria B, identida-
de funcional nº 57191383/1, para participarem do congresso de excelência 
em licitações e contratações públicas, no período de 23.08 a 27.08.2022.
local de origem: Belém/Pa
local de destino: Goiânia/Go
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 835475

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

errata
.

errata
No extrato de contrato temporário –seac publicado no doe 35.028 
de 30/06/2022 sob protocolo 821613:
onde se le:

093/2022 MarcElo do roSario doS SaNToS TEcNico EM GESTao dE iNforMaTica
Leia se:

093/2022 MarcElo do roSario doS SaNToS TEcNico EM GESTao PUBlica- iNfra E Ti

Protocolo: 835446
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.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 179 de 28 de JULHo de 2022
a PrESidENTE EM EXErcicio 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 01de janeiro de 2015.
rESolVE: dESiGNar o servidor SÍlio dE alMEida BarBoSa, MaTrÍcU-
la: 54190572/2, para responder pelo cargo de coordENador dE NU-
clEo rEGioNal, no período de 01/09/2022 a 30/09/2022, em virtude do 
titular servidor alBErTo fErNaNdES MElo matrícula: 5949869/1 encon-
trar-se de férias.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNa PaUla liMa dE oliVEira
Presidente da fundação Parápaz em exercicio.

Protocolo: 835447
Portaria Nº 209 de 02 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 2022/914618.
rESolVE: dESiGNar a servidora PaUla aNdrÉia SErrÃo SaMPaio, Ma-
TricÚla Nº 5960433/1, ocupante do cargo de ProfESSor (iNforMáTi-
ca), para responder pela dirEToria dE PoliTicaS SociaiS, no período 
de 15 a 30 de setembro de 2022 em virtude da titular servidora liaNi do 
Socorro oliVEira diaS MaTricUla: 5958694/1 encontrar-se de férias.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ.

Protocolo: 835441

.

.

errata
.

errata do resUMo da Portaria Nº 185 de 05 de JULHo de 
2022, PUBLicada No doe Nº 35.037, PaG. 11 de 07 de JULHo de 
2022 – Protocolo: 825086.
onde se lê: período de 03/07/2022 a 01/09/2022
Leia-se: período de 03/07/2022 a 01/08/2022

Protocolo: 835587
errata do eXtrato do coNtrato Nº 11/2021 publicado no
Diário Oficial do Estado Nº 35.066 de 03 de Agosto de 2022 , pág. 8,
Protocolo: 835055
oNde se LÊ:
Valor Mensal: 16.761,52
Leia-se:
Valor Mensal: 16.761,90
GaBiNETE do PrESidENTE, 03 dE aGoSTo dE 2022.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaz

Protocolo: 835601

FÉrias
.

Portaria Nº 210 de 03 de aGosto de 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais, 
que lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE No. 34.490, de 12 
de fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei nº 8.097 de 01de 
janeiro de 2015.
coNSidEraNdo o que dispõe os art. 74 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro 
de 1994.
rESolVE:
coNcEdEr, aos servidores abaixo relacionado, 30 (trinta) dias de férias 
regulamentares, a serem gozadas no mês de SETEMBro/2022.

ideNtidade 
FUNcioNaL NoMe PerÍodo aQUisitiVo PerÍodo GoZo

5949869/1 alBErTo fErNaNdES MElo 02/08/2020 a 
01/08/2021

01/09/2022 a 
30/09/2022

5953774/1 doUGlaS SarGES caldaS 15/01/2021 a 
14/01/2022

01/09/2022 a 
30/09/2022

5951321/1 HENilda diaS MiraNda SaNToS 20/09/2021 a 
19/09/2022

20/09/2022 a 
19/10/2022

5953808/1 JoSiaNE diNiZ doS SaNToS 15/01/2021 a 
14/01/2022

01/09/2022 a 
30/09/2022

5960418/1 JUciclEidE SEaBra doS SaNToS 06/05/2021 a 
05/05/2022

01/09/2022 a 
30/09/2022

5953727/1 JUliaNa dE MaTToS SoUSa 15/01/2021 a 
14/01/2022

01/09/2022 a 
30/09/2022

5953766/1 JUlYaNNa cardiNY loPES SilVa 15/01/2021 a 
14/01/2022

01/09/2022 a 
30/09/2022

5896019/4 KaTia cilENE SoUZa doS SaNToS 06/05/2021 a 
05/05/2022

01/09/2022 a 
30/09/2022

5960436/1 KiMENia da coNcEiÇÃo PErEira 06/05/2021 a 
05/05/2022

01/09/2022 a 
30/09/2022

5946738/1 KlUiVErT foNSEca alcaNTara 11/02/2021 a 
10/02/2022

01/09/2022 a 
30/09/2022

5953797/1 Marcia iNEZ SoUSa iZaiaS SoUZa 20/01/2021 a 
19/01/2022

01/09/2022 a 
30/09/2022

42722/2 Maria lUcia liMa 15/01/2021 a 
14/01/2022

01/09/2022 a 
30/09/2022

5953712/1 Mario SErGio NEGrÃo alVES 20/01/2021 a 
19/01/2022

01/09/2022 a 
30/09/2022

5892679/2 Naiara fariaS BraNdÃo SilVa 06/05/2021 a 
05/05/2022

01/09/2022 a 
30/09/2022

5953772/1 NaJla criSTiNa rocHa MaciEl alBUQUErQUE 15/01/2021 a 
14/01/2022

01/09/2022 a 
30/09/2022

5953820/1 raiMUNda cardoSo do ESPiriTo SaNTo 15/01/2021 a 
14/01/2022

01/09/2022 a 
30/09/2022

5946530/2 riTa MElo da SilVa PaNToJa 19/02/2021 a 
18/02/2022

01/09/2022 a 
30/09/2022

5953813/1 roSEli da SilVa oliVEira 15/01/2021 a 
14/01/2022

01/09/2022 a 
30/09/2022

5953706/1 TErEZa aParEcida daNTaS PorTo 15/01/2021 a 
14/01/2022

01/09/2022 a 
30/09/2022

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ

Protocolo: 835673
Portaria Nº 211 de 03 de aGosto de 2022
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais, 
que lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE No. 34.490, de 12 
de fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei nº 8.097 de 01de 
janeiro de 2015.
coNSidEraNdo o que dispõe os art. 74 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994.
rESolVE:
coNcEdEr, aos servidores abaixo relacionado, 15 (quinze) dias de férias 
regulamentares, a serem gozadas no mês de SETEMBro/2022.

ideNtidade 
FUNcioNaL NoMe PerÍodo 

aQUisitiVo PerÍodo GoZo

5954766/2 aMaNda loPES GaNTUSS 01/04/2021 a 
30/04/2022

01/09/2022 a 
15/09/2022

5906152/3 clEocir dE araUJo MacHado 06/05/2021 a 
05/05/2022

05/09/2022 a 
19/09/2022

5947153/1 JoSE carloS PErEira ViaNa 19/02/2021 a 
18/02/2022

01/09/2022 a 
15/09/2022

5958694/1 liaNi do Socorro dE oliVEira diaS 01/02/2021 a 
01/02/2022

16/09/2022 a 
30/09/2022

5946662/1 VaNESSa da SilVa MoUra 11/02/2021 a 
10/02/2022

16/09/2022 a 
30/09/2022

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ

Protocolo: 835679

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Portaria coLetiVa N° 0219-Gs/sePLad, de 02 de aGosto de 2022
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;
rESolVE:
Exonerar a pedido, de acordo com o art. 59 da lei n° 5810 de 24/01/94, 
os servidores abaixo discriminados:

Nome Mat. cargo Lotação a contar Processo

Monique de andrade almeida 
ribeiro 5965463/1 analista de Procu-

radoria PGE 01/08/2022 2022/874906

Simone Maria Neto 5958601/1 Perito criminal PcEPa 01/07/2022 2022/818456

Eduardo Bechara filho 57188706/1 Professor classe iii SEdUc 21/06/2022 2022/774442

Eduardo Bechara filho 57188706/2 Professor classe iii SEdUc 21/06/2022 2022/774442

lincoln Jose Michalski 8400949/2 Técnico em Enfer-
magem SEaP 05/07/2022 2022/859365

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, de 02 
de agosto de 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 835431



8  diário oficial Nº 35.068 Quinta-feira, 04 DE AGOSTO DE 2022

Portaria coLetiVa N° 0220-Gs/sePLad, de 02 de aGosto de 2022
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;
rESolVE:
Exonerar a pedido, de acordo com o art. 59 da lei n° 5810 de 24/01/94, 
os servidores abaixo discriminados:

Nome Mat. cargo Lotação a contar Processo

Bruno araújo costa 5953271/1 Técnico em Gestão 
Pública SEaP 27/07/2022 2022/881373

daniel faro lobato 5952595/1 assistente adminis-
trativo SEaP 28/07/2022 2022/881339

Vinicius carneiro Miranda 5952422/1 assistente adminis-
trativo SEaP 27/07/2022 2022/881273

Sediel Johnny almeida cunha 57214334/1 assistente adminis-
trativo SEdUc 19/07/2022 2022/864745

avelino Jose cavalcanti Bisneto 5958541/1 Perito Médico legista cPcrc 01/11/2021 2021/1242266

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, de 02 
de agosto de 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 835434

desiGNar serVidor
.

Portaria N°. 751/2022-daF/sePLad, de 03 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 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pelo art. 4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, de 25 de 
maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 2022,
coNSidEraNdo o Processo n°2022/960334,
r E S o l V E:
i-dESiGNar a servidora SYaNE dE faTiMa BraGa NEVES, id. funcional 
nº. 5843987/2, ocupante do cargo de Secretário de diretoria, para res-
ponder como assessor administrativo, durante o impedimento legal da 
titular EdiNEUSa Maria SilVEira alENcar da roSa, id. funcional nº. 
54191755/7, no período de 26/07/2022 a 09/08/2022.
ii-os efeitos desta Portaria retroagirão a 26/07/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 03 dE 
aGoSTo dE 2022.
 iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 835685

terMo aditiVo a coNtrato
.

4º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 04/2021 – sePLad/daF
contratado: BElÉM rio SEGUraNÇa EirEli, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
nº 17.433.496/0001-90, inscrição Estadual nº 15.396.978-4, empresa es-
tabelecida nesta capital, na avenida almirante Barroso, Passagem Major 
Eliezer levy, nº 205, Bairro Souza, cEP: 66.812-030
objeto: o presente Termo aditivo tem por objeto o acréscimo de 01 PoS-
To dE SEGUraNÇa arMada, 24H. SEG. a doM, passando de 05 para 06 
PoSToS, representando um aumento de 20,00% do valor contratual, para 
atender às necessidades da contratante junto a estação cidadania de itai-
tuba/Pa, alterando assim a cláUSUla PriMEira – oBJETo, item 1.3, do 
contrato nº 04/2021, que passará a ter a seguinte redação:
“1.3. objeto da contratação”

QUaNtitatiVo de Postos
item da arP descrição do serviço Nº de postos Valor unitário Valor mensal total

11
PoSTo dE SEGUraNÇa arMa-

da, 24H.
SEG. a doM

05 r$ 24.134,78 r$ 120.673,90

12
PoSTo dE SEGUraNÇa dESar-

Mada, 24H.
SEG. a doM

01 r$ 24.058,22  r$ 24.058,22

Valor mensal 06 postos r$ 144.732,12

a alteração na numeração do 2º Termo aditivo ao contrato nº 04/2021 assinado 
em 04/07/2022, para onde se lê 2º Termo aditivo leia-se 3º Termo aditivo.
dotação orçamentária:
Uo: 91101
Programa de Trabalho: 04.422.1500.8805 – 
implementação da Estação cidadania
Natureza de despesa: 33.90.37 – locação de Mão de obra
Valor Mensal antes do aditivo: r$ 120.597,34
Valor total antes do aditivo: r$ 602.986,70
Valor mensal após aditivo: r$ 144.732,12
Valor total após aditivo: r$ 1.013.124,84
Valor total para o período de vigência: r$ 1.616.111,54
fonte: 0101006361
origem dos recursos: Tesouro Estadual
data de assinatura eletrônica: 02/08/2022
ordenadora: ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças/SEPlad

Protocolo: 835445

oUtras MatÉrias
.

terMo de reVoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 004/2021-dGL/sePLad
Processo adMiNistratiVo Nº 2020/972281
oBJETo: contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de ser-
viços de avaliação imobiliária individual dos bens pertencentes ao Estado 
do Pará, localizados no território paraense, conforme relação de imóveis e 
em consenso com as normas deste Edital e seus anexos.
raZÃo: reformulação do Edital e seus anexos.
fUNdaMENTaÇÃo: caput do artigo 49, da lei 8.666/93 e alterações poste-
riores, promovendo a realização de nova licitação, utilizando novo critério de 
julgamento, visando a obtenção de maior vantajosidade para administração.
Belém, 03 de agosto de 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 835776
Portaria N°. 753/2022-daF/sePLad, de 03 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 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pelo art. 4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, de 25 de 
maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 2022,
coNSidEraNdo o Processo n°2022/980379,
r E S o l V E:
i-coNcEdEr ao servidor SEBaSTiÃo da SilVa corrEa, id. funcional nº 
28509/1, ocupante do cargo de auxiliar operacional e Segurança, lotado 
na Coordenadoria de Logística e Gestão, Gratificação de Atividade de Mo-
torista - GaM, no período de 01/08/2022 a 30/08/2022, em decorrência da 
licença prêmio do servidor aNdErSoN MoNTEiro corrEa, id. funcional 
nº. 57218619/1.
ii-os efeitos desta Portaria retroagirão a 01/08/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 03 dE 
aGoSTo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 835965
Portaria N°. 754/2022-daF/sePLad, de 03 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 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pelo art. 4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, de 25 de 
maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 2022,
coNSidEraNdo o Processo n°2022/980379,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor ricardo claUdiNo da SilVa, id. funcional nº 
57191421/1, ocupante do cargo de auxiliar operacional B, lotado na coorde-
nadoria de Logística e Gestão, Gratificação de Atividade de Motorista - GAM, 
no período de 31/08/2022 a 29/09/2022, em decorrência da licença prêmio 
do servidor aNdErSoN MoNTEiro corrEa, id. funcional nº. 57218619/1.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 03 dE 
aGoSTo dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 835969

Portaria Nº 266, de 29 de JULHo de 2022 - dPo
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
2315, de 27 de abril de 2022, que aprova a Programação orçamentária e o 
cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Segurida-
de Social, para o segundo quadrimestre do exercício de 2022.
rESolVE:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no cro-
nograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguridade 
Social, do segundo quadrimestre do exercício de 2022, de acordo com o(s) 
anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 266, de 29 de JULHo de 2022

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

desPesa

FoNte

2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

cEaSa
amortização da dívida 0,00 0,00 0,00 64.935,80 64.935,80
amortização da dívida

 0101 0,00 0,00 0,00 64.935,80 64.935,80
GESTÃo
iaSEP

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00
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contrato Estimativo
 0261 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00

iGEPrEV
investimentos 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0261 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 4.686.375,81 4.686.375,81

contrato Global
 0261 0,00 0,00 0,00 4.686.375,81 4.686.375,81

ProdEPa
investimentos 0,00 0,00 0,00 1.027.347,68 1.027.347,68

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0101 0,00 0,00 0,00 1.000.746,00 1.000.746,00
outras despesa de 

investimentos
 0101 0,00 0,00 0,00 26.601,68 26.601,68

iNfra-ESTrUTUra E 
TraNSPorTE

SEdoP
investimentos 0,00 0,00 0,00 50.260.437,02 50.260.437,02

obras e instalações
 0101 0,00 0,00 0,00 50.260.437,02 50.260.437,02

SETraN
investimentos 0,00 0,00 0,00 2.562.254,80 2.562.254,80

obras e instalações
 0125 0,00 0,00 0,00 2.562.254,80 2.562.254,80

PolÍTica Social
crS - Breves

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 0,00 68.188,14 68.188,14

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0149 0,00 0,00 0,00 68.188,14 68.188,14

fEaS
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

ProGraMa/
orGÃo FoNte

2º QUadriMestre - 2022
Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

direitos Socioas-
sistenciais 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

fEaS
 0101 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

Encargos Especiais 0,00 0,00 0,00 64.935,80 64.935,80
cEaSa

 0101 0,00 0,00 0,00 64.935,80 64.935,80
Esporte e lazer 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

SEdoP
 0101 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

Governança 
Pública 0,00 0,00 0,00 11.287.784,70 11.287.784,70

iaSEP
 0261 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00

iGEPrEV
 0261 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

ProdEPa
 0101 0,00 0,00 0,00 1.027.347,68 1.027.347,68

SEdoP
 0101 0,00 0,00 0,00 260.437,02 260.437,02

infraestrutura e 
logística 0,00 0,00 0,00 2.562.254,80 2.562.254,80

SETraN
 0125 0,00 0,00 0,00 2.562.254,80 2.562.254,80

Manutenção da 
Gestão 0,00 0,00 0,00 3.186.375,81 3.186.375,81

iGEPrEV

 0261 0,00 0,00 0,00 3.186.375,81 3.186.375,81

Saúde 0,00 0,00 0,00 68.188,14 68.188,14
crS - Breves

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0149 0,00 0,00 0,00 68.188,14 68.188,14

FoNte
2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

0101 - rEcUrSoS ordi-
NarioS                                         0,00 0,00 0,00 71.352.720,50 71.352.720,50

0125 - royaltie Hídrico 0,00 0,00 0,00 2.562.254,80 2.562.254,80

0149 - fES - SUS / fundo 
a fundo 0,00 0,00 0,00 68.188,14 68.188,14

0261 - recursos Próprios 
diretamente arrecadado pela 

administração indireta
0,00 0,00 0,00 13.186.375,81 13.186.375,81

ToTal 0,00 0,00 0,00 87.169.539,25 87.169.539,25

*republicada por ter saído com incorreção no doe n° 35.063, de 
01/08/2022.

Portaria Nº 273, de 3 de aGosto de 2022 - dPo
o SEcrETário dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
2315, de 27 de abril de 2022, que aprova a Programação orçamentária e 
o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguri-
dade Social, para o segundo quadrimestre do exercício de 2022 e, consi-
derando o(s) decreto(s) n° 2479, de 05/07/2022 e 2533, de 03/08/2022.
rESolVE:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no cro-
nograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguridade 
Social, do segundo quadrimestre do exercício de 2022, de acordo com o(s) 
anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 273, de 3 de aGosto de 2022

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

desPesa

FoNte

2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

dEfESa Social
faSPM

inversões financeiras 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
outras despesas

 0151 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

JUcEPa
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 128.563,00 128.563,00

contrato Estimativo
 0661 0,00 0,00 0,00 128.563,00 128.563,00

SEcTET
investimentos 0,00 0,00 0,00 608.112,18 608.112,18

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

 0324 0,00 0,00 0,00 608.112,18 608.112,18
SEdaP

investimentos 0,00 0,00 0,00 645.750,00 645.750,00
Equipamentos e Mate-

rial Permanente
 0101 0,00 0,00 0,00 645.750,00 645.750,00

SEdEME
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00

contrato Global
 0101 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00

GESTÃo
Enc. SEPlad-ad

Pessoal e Encargos 
Sociais 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

folha de Pessoal

 0101 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00
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SEPlad
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00

contrato Global
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) JUcEPa
 0261 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00

iNfra-ESTrUTUra E 
TraNSPorTE

SEdoP
investimentos 0,00 0,00 0,00 1.265.336,75 1.265.336,75

outras despesa de 
investimentos

 0330 0,00 0,00 0,00 1.265.336,75 1.265.336,75
PolÍTica Social
crS - c. araguaia
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0349 0,00 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00

roGraMa/
orGÃo FoNte

2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

agricultura, 
Pecuária, Pesca e 

aquicultura
0,00 0,00 0,00 645.750,00 645.750,00

SEdaP

 0101 0,00 0,00 0,00 645.750,00 645.750,00

cidadania, 
Justiça e direitos 

Humanos
0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00

SEPlad

dESTaQUE 
rEcEBido do(a) 

JUcEPa

 0261 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00

desenvolvimento 
Urbano - Habita-
ção, Saneamento  

e Mobilidade 

0,00 0,00 0,00 1.265.336,75 1.265.336,75

SEdoP

 0330 0,00 0,00 0,00 1.265.336,75 1.265.336,75

Educação 
Profissional e 
Tecnológica

0,00 0,00 0,00 608.112,18 608.112,18

SEcTET

 0324 0,00 0,00 0,00 608.112,18 608.112,18

indústria, comér-
cio, Serviços e 

Turismo
0,00 0,00 0,00 63.355,00 63.355,00

JUcEPa

 0661 0,00 0,00 0,00 13.355,00 13.355,00

SEdEME

 0101 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00

Manutenção da 
Gestão 0,00 0,00 0,00 10.115.208,00 10.115.208,00

Enc. SEPlad-ad

 0101 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

JUcEPa

 0661 0,00 0,00 0,00 115.208,00 115.208,00

Saúde 0,00 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00

crS - c. araguaia

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0349 0,00 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00

Segurança Pública 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00

faSPM

 0151 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00

FoNte
2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL
0101 - rEcUrSoS ordi-

NarioS                                         0,00 0,00 0,00 10.695.750,00 10.695.750,00

0151 - recursos Próprios do 
fundo de assistência Social 

dos Servidores Militares
0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00

0261 - recursos Próprios 
diretamente arrecadado pela 

administração indireta
0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00

0324 - royaltie Mineral 0,00 0,00 0,00 608.112,18 608.112,18
0330 - operações de crédito 

internas 0,00 0,00 0,00 1.265.336,75 1.265.336,75

0349 - fES - SUS / fundo 
a fundo 0,00 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00

0661 - recursos Próprios 
diretamente arrecadado pela 

administração indireta
0,00 0,00 0,00 128.563,00 128.563,00

ToTal 0,00 0,00 0,00 13.027.761,93 13.027.761,93

Portaria Nº 274, de 03/08/2022 - 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 Modalidade de aplicação no valor de r$ 100.000,00 (cem Mil 
reais), na(s) dotação(ões) da(s) natureza(s) de despesa(s) da(s) Unida-
de(s) orçamentária(s), conforme o artigo 5º, § 2º da lei nº 9.292, de 19 
de julho de 2021 - ldo 2022, da forma abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

722012342215008805 - JUcEPa 0261 339039 100.000,00
ToTal 100.000,00

ii - Para seu atendimento reduzir em igual valor a Modalidade de aplicação 
da(s) dotação(ões) da(s) natureza(s) de despesa(s) da(s) mesma(s) ativi-
dade(s) e projeto(s), da forma abaixo discriminada(s):

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da desPesa VaLor
722012342215008805 - JUcEPa 0261 339139 100.000,00

ToTal 100.000,00

iii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Portaria Nº 275, de 3 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$ 36.109.252,00 (Trinta e Seis Milhões, cen-
to e Nove Mil, duzentos e cinquenta e dois 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 275, de 3 de aGosto de 2022

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

desPesa

FoNte

2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

PolÍTica SÓcio-
cUlTUral

fUNdEB - SEdUc

Pessoal e Encargos 
Sociais 0,00 9.027.000,00 13.541.126,00 13.541.126,00 36.109.252,00

folha de Pessoal

ProViSÃo rEcEBida 
do(a) SEdUc

 0143 0,00 9.027.000,00 13.541.126,00 13.541.126,00 36.109.252,00
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ProGraMa/
orGÃo FoNte

2º QUadriMestre - 2022
Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

Educação Básica 0,00 9.027.000,00 13.541.126,00 13.541.126,00 36.109.252,00
fUNdEB - SEdUc

ProViSÃo 
rEcEBida do(a) 

SEdUc
 0143 0,00 9.027.000,00 13.541.126,00 13.541.126,00 36.109.252,00

FoNte
2º QUadriMestre - 2022

Maio JUNHo JULHo aGosto totaL

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

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

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

Protocolo: 835994

GoVerNo do estado do ParÁ 
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

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

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

editaL Nº 124/seaP/sePLad, de 03 de aGosto de 2022
resULtado deFiNitiVo da 2ª etaPa: aVaLiaÇÃo 

PsicoLÓGica de caNdidato Na coNdiÇÃo sUB JUdice 
a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo (SE-
Plad) e a SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciá-
ria (SEaP), no uso de suas atribuições legais, em cumprimento à decisão 
judicial proferida nos autos do Processo n° 0801901-78.2022.8.14.0051, 
tornam público o Resultado Definitivo da 2ª Etapa: Avaliação Psicológica do 
candidato na condição sub judice, conforme a seguir especificado:
1. Do Resultado Definitivo da 2ª Etapa: Avaliação Psicológica do Candidato 
na condição Sub Judice:

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) – BaiXo aMaZoNas
inscrição Nome situação Prova Psicológica

5697 SaMUEl ViaNa crUZ aPTo

2. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 03 de agosto de 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
cEl QoPM Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária, em exercício

Protocolo: 835991

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

Portaria
.

Portaria N.º 145 de 03 aGosto de 2022.
o Presidente da iMPrENSa oficial do ESTado-ioE, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto Governamental de 01 de abril de 
2022, publicado no Diário Oficial n.º 34.918 de 01 de abril de 2022.
resolve:
designar o servidor BrUNo fErrEira dE MoraES, matrícula nº 
55207760/1 para responder pelo cargo GErENTE, em substituição a servi-
dora SaMara faBiaNa fUrTado da SilVa, matrícula nº 57216245/5, que 
estará em gozo de férias no período de 01/08/2022 à 30/08/2022.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aroldo carNEiro
Presidente

Protocolo: 835581

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
Processo LicitatÓrio N.º 005/2022
HoMoloGo, nos termos da legislação em vigor, o Processo licitatório nº 
005/2022, na modalidade Pregão Eletrônico, nos termos do decreto nº 
10.024/19 e da lei nº 8.666/93, cujo objeto consiste na contratação de 
Empresa Especializada em Sistema de Segurança Eletrônica para a aqui-
sição, instalação e Manutenção de câmeras de Segurança, com o forne-
cimento de Material Incluso, a fim de atender as demandas da Imprensa 
Oficial do Estado do Pará, tendo como vencedora a empresa:

item eMPresa cNPJ VaLor

1 TEcH TEcNoloGia dE SEGUraNÇa EirEli 34.368.271/0001-16 r$ 119.900,00

Valor global Homologado de r$ 119.900,00 (cento e dezenove mil e no-
vecentos reais) à Empresa TEcH TEcNoloGia dE SEGUraNÇa EirEli, 
atendendo ao interesse da ioE/Pa.
Belém-Pa, 03 de agosto de 2022.
aroldo carneiro
Presidente da ioE

Protocolo: 835436
terMo de HoMoLoGaÇÃo
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
HoMoloGo, nos termos da legislação em vigor, a presente inexigibilidade 
de licitação, nos termos do decreto da lei nº 8.666/93, cujo objeto con-
siste na capacitação e aperfeiçoamento de Servidores, tendo como ven-
cedora a empresa:

item eMPresa cNPJ VaLor

1 EXcElÊNcia EdUcaÇÃo E ENSiNo lTda - ME 26.855.539/0001-16 r$ 7.100,00

Valor global Homologado de r$ 7.100,00 (sete mil e cem reais) à Empresa EX-
cElÊNcia EdUcaÇÃo E ENSiNo lTda - ME, atendendo o interesse da ioE/Pa.
Belém-Pa, 03 de agosto de 2022.
aroldo carneiro
Presidente da ioE

Protocolo: 835643
terMo de HoMoLoGaÇÃo
Processo LicitatÓrio N.º 006/2022
HoMoloGo, nos termos da legislação em vigor, o Processo licitatório nº 
006/2022, na modalidade Pregão Eletrônico, nos termos do decreto nº 
10.024/19 e da lei nº 8.666/93, cujo objeto consiste na contratação de 
Empresa Especializada para aquisição de Equipamento de informática para 
serem Empregados na Imprensa Oficial do Estado do Pará, tendo como 
vencedora as empresas:

 eMPresa cNPJ VaLor

item
01
 

MEGa diSTriBEM lTda 44.931.840/0001-43 r$
142.228,00

item
02
 

iTHYBaN diSTriBUidora dE iNforMáTica E ElETrÔ-
NicoS, iMPorTaÇÃo E EXPorTaÇÃo lTda

 

18.828.894/0003-30 r$
15.800,00

Valor global Homologado de r$ 158.028,00 (cento e cinquenta e oito mil 
e vinte e oito reais) às Empresas MEGa diSTriBEM lTda e iTHYBaN diS-
TriBUidora dE iNforMáTica E ElETrÔNicoS, iMPorTaÇÃo E EXPor-
TaÇÃo lTda, atendendo ao interesse da ioE/Pa.
Belém-Pa, 03 de agosto de 2022.
aroldo carneiro
Presidente da ioE

Protocolo: 835656

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 144 de 03 aGosto de 2022
o Presidente da iMPrENSa oficial do ESTado - ioE, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto Governamental de 01 de abril de 
2022, publicado no Diário Oficial n.º 34.918 de 01 de Abril de 2022.
rESolVE:
conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, aos servidores abaixo 
relacionados.

NoMe MatrÍcULa PerÍodo aQUi-
sitiVo

PerÍodo
coNcessiVo

afoNSo dE liGÓrio SilVa da TriNdadE 5146259/1 2021/2022 13/09 à 12/10/2022

aNSElMo da PUrificaÇÃo doS aNJoS 3150674/1 2021/2022 01/09 à 30/09/2022

ariValdo BarroS fErrEira 2009110/1 2021/2022 01/09 à 30/09/2022

ilZa aNETE loUrENÇo SoarES 329827/2 2021/2022 01/09 à 30/09/2022

JoSE roBErTo diaS doS SaNToS 3150364/1 2021/2022 01/09 à 30/09/2022

rEGiNa lUcia alVES PiMENTEl 3151930/1 2021/2022 01/09 à 30/09/2022

rEYNaldo THadEU MaGalHaES da crUZ 3151824/1 2021/2022 13/09 à 12/10/2022

JoaQUiM dE JESUS coSTa 3151247/1 2021/2022 01/09 à 30/09/2022

Maria do Socorro PiNTo 5116805/1 2021/2022 01/09 à 30/09/2022

aNToNio fErrEira coSTa SilVa 3150640/1 2021/2022 05/09 à 04/10/2022

registre-se, publique-se e cumpra-se.
aroldo carNEiro
Presidente

Protocolo: 835654
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INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

adMissÃo de serVidor
.

iNstrUÇÃo NorMatiVa Nº 001, de 02 de aGosto de  2022.
o PrESidENTE do iNSTiTUTo dE aSSiSTENcia doS SErVidorES do 
ESTado do Pará – iaSEP, no uso de suas atribuições legais, e visando o 
cumprimento do decreto Estadual nº 1.712/2021 e da instrução Normati-
va 03/2021 – aGE/Pa;
considerando o disposto no decreto Estadual nº 1.712/2021 e da instru-
ção Normativa 03/2021 – aGE/Pa, buscando implementar a entrega da 
declaração de bens pelos servidores deste instituto,
rESolVE:
art. 1º - Estabelecer o prazo limite até 15 de agosto de 2022 para a en-
trega da declaração de bens e valores, prevista no decreto Estadual nº 
1.712/2021, a partir da publicação desta normativa.
art. 2º - a declaração de Bens e Valores deverá ser entregue à coorde-
nadoria de Gestão de Pessoas do iasep, em documento impresso, por um 
dos seguintes meios:
i- cópia da seção de bens e direitos da declaração de ajuste anual de im-
posto sobre a renda de pessoa física, apresentada à Secretaria da receita 
federal do Brasil;
II- Formulário padrão específico, aplicável apenas aqueles não obrigados a 
apresentar declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda, disponí-
vel na coordenadoria de Gestão de pessoas;
art. 3º - o responsável pelo recebimento das declarações na coordena-
doria de Gestão de Pessoas será a servidora ivaneide cunha de Melo, que 
será responsável pelo tratamento e guarda de dados pessoais, com o ob-
jetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, 
nos termos da lei Geral de Proteção de dado-lGPd (lei n. 13.709, de 14 
de agosto de 2018)
art. 4º - o agente público ao entregar sua declaração deverá apor, de 
forma manuscrita, no rodapé de todas as folhas da declaração de bens e 
valores sua assinatura, admitida rubrica, número de registro no cadastro 
de pessoas físicas (cPf) e a data de entrega do documento.
i- Não serão admitidas rasuras no atendimento ao disposto no caput.
ii- o agente público deverá inserir sua declaração de bens e valores em en-
velope ou pasta não transparente, de tal modo que seja possível examinar 
apenas o rodapé das folhas do documento sem que se tenha conhecimento 
do inteiro teor da declaração.
iii- a coordenadoria de gestão de pessoas do órgão ou entidade deverá 
fornecer ao agente público o envelope ou pasta não transparente de que 
trata este artigo.
art. 5º o Servidor ou empregado da coordenadoria de gestão de pessoas, 
ao receber envelope ou pasta contendo declaração de bens e valores, de-
verá verificar se o documento apresentado pelo agente público atende ao 
disposto no artigo anterior.
i- ao proceder o exame de que trata o caput, o servidor ou empregado 
deverá limitar-se a verificar o rodapé das folhas da declaração de bens e 
valores, abstendo-se de examinar o inteiro teor do documento.
art. 6º as demais orientações referentes ao procedimento de entrega das 
declarações de bens e valores dos agentes públicos estão dispostas na 
instrução normativa 003/2021- aGE/Pa.
art. 7º - Esta instrução Normativa entra em vigor da data de sua publicação.
dE-SE ciENcia, rEGiSTrE-SE, E cUMPra-SE.
BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
PrESidENTE do iaSEP

Protocolo: 835588

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 123 de 03 de agosto de 2022
considerando, manifestação do Ministério Público, nos termos do ofício 
nº 631/2022-PGJ/MPPa, datado de 08/07/2022, nos autos do Processo nº 
2022/873456;
considerando, parecer jurídico/iaSEP nº 728/2022, anexo sequencial 11;
considerando, autorização do Senhor Presidente do iaSEP;
r E S o l V E:
ProrroGar, a cessão da servidora roSE MarY EPifÂNio dE carValHo, 
matrícula nº 57232549/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, 
para o Ministério Público do Estado do Pará-MPPa, pelo prazo de 02(dois)
anos, no período de 03/07/2022 a 02/07/2024, podendo ser prorrogado 
por igual período, com ônus para o Órgão cessionário, nos termos do art. 
3º, § 3º e art. 6º, incisos i e ii, § 1º e § 2º, do decreto nº 795 de 29 de 
maio de 2020.
a presente Portaria retroagirá seus efeitos a contar do dia 03 de julho de 2022.
BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida
PrESidENTE/iaSEP

Protocolo: 835977

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 593 de 03 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 que o decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013, dispõe 
sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução dos con-
tratos, convênios e termo de cooperação firmada pelos órgãos e entidades 
do Poder Executivo do Estado do Pará;
CONSIDERANDO que deverá ser designado um fiscal de contrato, convênio 
ou termo de cooperação; e
coNSidEraNdo ainda as disposições contidas no despacho da coordena-
doria de administração e Serviços, que dispõe sobre a substituição de fis-
cal Suplente de contrato, nos autos do Processo administrativo Eletrônico 
(PaE) nº 2021/170723, de 11/02/2021;
rESolVE:
i – SUBSTiTUir na PorTaria Nº 220/2021, de 22 de abril de 2021, 
publicada no doE nº 34.461, de 23/04/2021, referente ao Processo 
administrativo Eletrônico nº 2021/170723, como fiscal Suplente do 
Contrato Administrativo nº 015/2021, firmado com a empresa IT PROTECT 
SErViÇoS dE coNSUlToria EM iNforMáTica – EirEli, cNPJ nº 
23.378.923/0001-87, que tem como objeto a Solução de Gerenciamento 
de acesso Privilegiado (Privileged access Management – PaM) e 
Monitoramento e análise comportamental, com possibilidade de proteção, 
monitoramento, detecção e resposta a atividade de conta privilegiada, 
armazenamento de senhas e mitigação de riscos, conforme condições, 
especificações e quantidades constantes no Termo de Referência – ANEXO 
i do Edital e na Pproposta comercial, que são partes integrantes do 
contrato, independentemente de transcrição, o servidor Sérgio campos 
oliveira, matrícula nº 8002711/3, ocupante da função de Técnico em 
Gestão de informática, pelo servidor Edson lucas dias da Silva, matrícula 
nº 5921164/3, ocupante da função de Técnico em Gestão de informática, 
lotado na coordenadoria de Tecnologia da informação.
II – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial 
do Estado, retroagindo seus efeitos a contar de 09 de março de 2022, po-
dendo ser revogada a qualquer tempo a critério da autoridade competente.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 03 de agosto de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 835754
Portaria Nº 594 de 03 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 que o decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013, dispõe 
sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução dos con-
tratos, convênios e termo de cooperação firmada pelos órgãos e entidades 
do Poder Executivo do Estado do Pará;
CONSIDERANDO que deverá ser designado um fiscal de contrato, convênio 
ou termo de cooperação; e
coNSidEraNdo ainda as disposições contidas no despacho da coordena-
doria de administração e Serviços, que dispõe sobre a substituição de fiscal 
Suplente de contrato, nos autos dos Processos administrativos Eletrônicos 
(PaE) nº 2020/996474, de 25/11/2020 e n° 2022/268792, de 07/03/2022;
 rESolVE:
i – SUBSTiTUir na PorTaria Nº 325/2021, de 08 de junho 2021, publicada 
no doE nº 34.606, de 09/06/2021, referente ao Processo administrativo 
Eletrônico nº 2020/996474, como fiscal Suplente do contrato administrativo 
nº 026/2021, firmado com a empresa SYSTEM MANAGER TECNOLOGIA 
EM iNforMáTica lTda, cNPJ nº 10.858.890/0001-20, que tem como 
objeto a aquisição de subscrição de produtos de software e serviços da 
linha Red Hat, de acordo com as especeficações e quantitativos previstos 
em Termo de referência, o servidor Sérgio campos oliveira, matrícula nº 
8002711/3, ocupante da função de Técnico em Gestão de informática, pelo 
servidor alex Gleiton carneiro lopes, matrícula nº 5929464/2, ocupante da 
função de Técnico em Gestão de informática, lotado na coordenadoria de 
Tecnologia da informação.
II – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial 
do Estado, retroagindo seus efeitos a contar de 09 de março de 2022, po-
dendo ser revogada a qualquer tempo a critério da autoridade competente.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 03 de agosto de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 835966

diÁria
.

Portaria Nº 589 de 03 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
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coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/947639 
(PaE), de 27/07/2022, que trata sobre autorização de deslocamento e 
concessão de diárias.
rESolVE:
i – aUToriZar os servidores abaixo relacionados, a viajarem a cidade de 
Beasília/DF, no período de 14/08/2022 a 20/08/2022, a fim de participa-
rem do 3° curso de Planejamento Estratégico da administração Pública, 
promovido pela associação Brasileira de orçamento Público – aBoP:

serVidoras MatrÍcULa carGo/FUNÇÃo LotaÇÃo
Íris Solange Pereira de castro raiol 5951732/2 coordenadora Núcleo de Planejamento

leonardo do Nascimento lima 5894233/9 Técnico de administração e 
finanças Núcleo de Planejamento

ii – coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 06 e ½ (seis e meia) 
diárias aos servidores citados acima, que se deslocarão conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 03 de agosto de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 835554
Portaria Nº 590 de 03 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 
2022/958336 (PaE), de 01/08/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar a servidora Marcella Yumi da rocha Takeshita, matrícula 
nº 5948298/1, ocupante do cargo de Técnico Previdenciário B, a viajar ao 
município de Abaetetuba/PA, no dia 04/08/2022, a fim de realizar atendi-
mento psicossocial no polo do iGEPrEV, no referido município.
ii - coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária à 
servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 03 de agosto de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 835555
Portaria Nº 591 de 03 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 
2022/962082 (PaE), de 01/08/2022.
rESolVE:
i – aUToriZar a servidora Juliana Bezerra Galvão cavalcante de Sou-
za, matrícula nº 57217631/2, ocupante do cargo de Técnico Previdenci-
ário B, a viajar ao município de São João de Pirabas/Pa, no período de 
18/08/2022 a 19/08/2022, a fim de realizar diligências relativas ao Pro-
cesso n° 2022/738544.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 01 e ½ (uma e 
meia) diária à servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 03 de agosto de 2022.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 835556

oUtras MatÉrias
.

citaÇÃo Por editaL
GdiL/diPre Nº 057/2022
Considerando que as comunicações de citação e notificação do Instituto de 
Gestão Previdenciária do Estado do Pará, far-se-ão conforme o caso, por 
via postal mediante carta com aviso de recebimento e por edital, conforme 
dispõem os artigos 128, 130 c/c 131 do regulamento Geral do regime 
Próprio de Previdência Social do Estado do Pará;
considerando deferimento do Tribunal de contas do Estado do Pará – TcE, 
para fins de registro, nos autos dos processos deste Instituto de Gestão 
Previdenciária do Estado do Pará, determinando o registro dos atos de 
concessões de aposentadorias, reformas e pensões em conformidade com 
a norma legal ou regulamentar;
Pelo presente Edital ciTaMoS/NoTificaMoS os(as) interessados(as), seus 
representantes legais ou mandatários, nos autos dos processos adminis-
trativos, abaixo arrolados, com fulcro no art. 154, caput, do regulamento 
Geral do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará, a fim de 
comparecer neste iGEPrEV, para retirada da via original de sua Portaria 
com o carimbo da corte de contas, mediante apresentação de documento 
de identificação com foto e/ou apresentação da procuração em via original 
ou cópia, se for o caso.

N° Processo
 iGePreV

Processo
tce iNteressado(a)

1 2022/936068 509649/2018 Maria JUdiTE dE caSTro raMoS
2 2022/936129 004248/2022 Maria lÚcia dE fáTiMa coSTa
3 2022/936129 009911/2021 aNa Maria GalVÃo fErrEira
4 2022/936129 010297/2022 EZoNildE BraZ da SilVa

5 2022/936187 504446/2017 roSEli caSTro da SilVa
6 2022/936241 010040/2021 SUElY da crUZ SoUSa
7 2022/936281 501246/2010 Maria HoSaNa caSTro dE SoUSa
8 2022/936281 508455/2011 lETicia SoUZa MorEira GÓES
9 2022/936281 508488/2011 dUlcEria diaS da SilVa
10 2022/936281 508488/2011 fraNcilENE da SilVa
11 2022/936326 537140/2017 Maria dE fáTiMa VaScoNcEloS BaNdEira
12 2022/936344 521950/2018 cEliNa BriTo da SilVa
13 2022/957174 515969/2018 aNToNio MarQUES dE liMa SaNTaNa
14 2022/959198 523655/2017 Maria daS GraÇaS fariaS PiNHEiro
15 2022/959469 506609/2011 JUraci alVES dE aGUiar
16 2022/959469 526526/2011 PaUlo cESar MENdoNÇa do NaSciMENTo
17 2022/959516 013557/2021 roSaliNa Maria da SilVa JaTi
18 2022/959574 517526/2020 oSiaS GoMES da SilVa
19 2022/959663 513957/2017 Maria dE BElÉM laGES dE frEiTaS
20 2022/959821 005107/2022 EldiVaN fErrEira doS SaNToS
21 2022/959875 528466/2017 MaNoEl doS rEMEdioS MilÉo dE MiraNda
22 2022/961471 507292/2011 EdNa Maria doS SaNToS foNSEca
23 2022/961471 507292/2011 lariSSa doS SaNToS foNSEca
24 2022/961471 517015/2011 Maria dalVa da crUZ MoraES
25 2022/961523 008619/2021 diNair MarQUES dE caSTro
26 2022/961523 009790/2021 EdNa BarroS riBEiro
27 2022/968591 547825/2019 rUBENS MoNTEiro dE SoUZa
28 2022/973434 502120/2011 ESTEla PErEira dE SoUSa MarQUES
29 2022/973434 507260/2011 HEiTor aBadESSa GoNÇalVES
30 2022/973434 517285/2011 Marcia criSTiNa BarBoSa dE oliVEira

Belém, 03 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: 835456

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

Portarias de reVoGaÇÃo de coNcessÃo 
de iseNÇÃo de iPVa caiF/dtr

Portaria Nº 2022330002666, de 02 de agosto de 2022
MoTiVo: revogar a Portaria n.º 2021330001829, de 10 de fevereiro de 
2021, que concedeu a isenção do iPVa.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: lEa SoarES MacHado.
cPf: 002.963.412-15.
Marca/ModElo: HoNda/fiT EX cVT.
cHaSSi: 93HGK5860KZ109230.
Portaria Nº 2022330002668, de 02 de agosto de 2022
MoTiVo: revogar a Portaria n.º 2022330001722, de 10 de fevereiro de 
2022, que concedeu a isenção do iPVa.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: lEa SoarES MacHado.
cPf: 002.963.412-15.
Marca/ModElo: HoNda/fiT EX cVT.
cHaSSi: 93HGK5860KZ109230.
Portaria Nº 2022330002667, de 02 de agosto de 2022
MoTiVo: revogar a Portaria n.º 2021330002386, de 14 de maio de 2021, 
que concedeu a isenção do iPVa.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Maria aMaraNTE do NaSciMENTo.
cPf: 089.872.893-20.
Marca/ModElo: JEEP/coMPaSS loNGiTUdE d.
cHaSSi: 988675126KKJ51661.

Protocolo: 835511
Portarias de coNcessÃo de iseNÇaÕ de iPVa caiF/dtr

Portaria Nº 2022330002661, de 01 de agosto de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: alTair alVES MoUrao filHo.
cPf: 329.256.037-34.
Marca/ModElo: i/fiaT croNoS PrEc aT.
cHaSSi: 8aP359a23lU089016.
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Portaria Nº 2022330002662, de 01 de agosto de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: criSTiNa doS SaNToS diaS SilVa.
cPf: 268.487.912-53.
Marca/ModElo: HoNda/fiT PErSoNal.
cHaSSi: 93HGK5830lK107624.
Portaria Nº 2022330002660, de 01 de agosto de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: EliaNE NUNES fErrEira.
cPf: 011.836.143-06.
Marca/ModElo: cHEV/PriSMa 1.4aT lTZ.
cHaSSi: 9BGKT69V0JG263938.
Portaria Nº 2022330002658, de 01 de agosto de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: ESPEdiTa GraNGEiro rodriGUES.
cPf: 110.672.412-72.
Marca/ModElo: cHEV/TracKEr 12T a Pr.
cHaSSi: 9BGEP76B0PB150096.
Portaria Nº 2022330002656, de 01 de agosto de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: iVaNilSoN dE alMEida fErrEira.
cPf: 036.255.832-91.
Marca/ModElo: NiSSaN/VErSa 16SV cVT.
cHaSSi: 94dBcaN17KB102664.
Portaria Nº 2022330002657, de 01 de agosto de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Joao VicTor PaiVa araUJo cUNHa.
cPf: 048.582.622-43.
Marca/ModElo: cHEV/oNiX 10TMT lTZ.
cHaSSi: 9BGEN48H0lG273699.
Portaria Nº 2022330002655, de 01 de agosto de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: PaUlo MaUricio caValcaNTi doS SaNToS.
cPf: 847.029.662-00.
Marca/ModElo: rENaUlT/caPTUr lifE 16 a.
cHaSSi: 93YrHaMH7lJ088040.
Portaria Nº 2022330002659, de 01 de agosto de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: WilKEr GEraldo dE MiraNda SoarES.
cPf: 440.075.402-25.
Marca/ModElo: i/HYUNdai aZEra 3.3 V6.
cHaSSi: KMHfc41dBBa526525.
Portaria Nº 2022330002663, de 02 de agosto de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: alBErTo GoNdiM HErMES.
cPf: 002.219.532-72.
Marca/ModElo: JEEP/rENEGadE lNGTd aT.
cHaSSi: 98861112XMK365327.
Portaria Nº 2022330002664, de 02 de agosto de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: TErEZiNHa dE JESUS do NaSciMENTo MENEZES.
cPf: 070.783.902-53.
Marca/ModElo: cHEV/PriSMa 1.4aT lTZ.
cHaSSi: 9BGKT69V0JG248527.
Portaria Nº 2022330002665, de 02 de agosto de 2022
MoTiVo: conceder a isenção de iPVa para o ano de 2022.
BaSE lEGal: art. 3º, inciso Xii da lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 
1996; decreto n. 2.703, de 27 de dezembro de 2006 e instrução Normati-
va n. 04, de 25 de março de 2015.
iNTErESSado: Waldo JoSE GoMES GUiMaraES.
cPf: 033.920.072-34.
Marca/ModElo: ToYoTa/corolla XEi20flEX.
cHaSSi: 9BrBd48EXd2596080.

Protocolo: 835512

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 2º
contrato: 056/2020/seFa.
data da assinatura: 07/07/2022.
objeto: o presente Termo aditivo ao contrato nº 056/2020/SEfa, que tra-
ta do fornecimento de água mineral potável, não gaseificada, acondiciona-
da em garrafões de policarbonato de 20 (vinte) litros lacrado, no quanti-
tativo de 168 (cento e sessenta e oito) unidades por mês, tem por objeto 
prorrogação do prazo de vigência pelo período de 12 (doze) meses, com 
início em 10 de setembro de 2022 e término em 09 de Setembro de 2023.
Órgão: 17101 – Secretaria de Estado da fazenda - SEfa
funcional Programática/ atividade: 17101.04.123.1508.8251
Órgão: 17101 - Secretaria de Estado da fazenda - SEfa
Unidade Gestora: 170101 - Secretaria de Estado da fazenda
função: 04 - administração
Sub-função: 123 - administração financeira
Programa: 1508 – Governança Pública
atividade: 8251 – Gestão fazendária
Natureza da despesa: 33.90.30 – Material de consumo
Valor Mensal:r$1.277,81
fonte de recursos: 0101 - recursos ordinários
contratado: a d c MoTa, cNPJ n°01.558.704/0001-47, estabelecida na 
av. Presidente Médici, nº 1140, Bairro centro, Maranhão/Ma
ordenador, em exercício: rENÉ dE oliVEira E SoUZa JÚNior

Protocolo: 835409

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº1614, 03 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 2022/950991-rESolVE:
coNcEdEr a servidora iZaNETE loPES da SilVa, cargo assistente administra-
tivo, Matricula nº5149487/1, portador do cPf nº 215.563.002-63, Suprimento 
de fundos no valor total de r$ 3.180,00 (três mil, cento e oitenta reais), o qual 
deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 3.180,00 (três mil, cento e oitenta reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEraT-Ma-
riTUBa, 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 Nº1615, 03 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 2022/953981-rESolVE:
coNcEdEr a servidora roSÂNGEla Socorro PEiXoTo JUcá cargo Téc-
nico, Matricula nº3233588/3, portadora do cPf nº 134.372.912-20, Supri-
mento de fundos no valor total de r$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos 
reais ), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.122.1297.8338 - oPEracioNaliZaÇÃo daS acÕES adMiNiSTraTiVa
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 3.600,00 (três mil e seiscentos reais)
33.90.39 - oUTroS SErViÇoS dE TErcEiroS PESSoa JUrÍdica:800,00 
(oitocentos reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cGal, não 
subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao mês de aGoS-
To 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 1616, 03 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 2022/954787- rESolVE:
conceder ao servidor Jairo MEScoUTo da SilVa, auxiliar operacional 
fazendário, Matricula nº 5149665/1, portadora do cPf nº 26390221215, 
Suprimento de fundos no valor total de r$ 4.400,00 (quatro mil e quatro-
centos reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: r$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEcoMT-BaSE 
caNdirU, 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: 835513
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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 1551 de 25 de julho de 2022 autorizar 10 e 1/2  diárias 
ao servidor WalTEr doS SaNToS BorGES, nº 0200823802, MariNHEi-
ro rEG. dE coNVES, coordENaÇÃo EXEc.rEGioNal dE adM.TriB./
NÃo TriBUTária dE BrEVES, objetivo de conduzir a lancha rio araMÃ 
transportando equipe de fiscalização no município de Portel, no período de 
08.08.2022 à 18.08.2022, no trecho Breves - Portel - Breves.
Portaria Nº 1541 de 22 de julho de 2022 autorizar 11 e 1/2  diárias 
ao servidor lUiZ fEliPE SoUZa fErrEira da rocHa, nº 0591523401, 
fiScal-a, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do  
ITINGA, objetivo de especificação do projeto e - transito junto a DTI, no 
período de 08.08.2022 à 19.08.2022, no trecho itinga - Belém - itinga.

Protocolo: 835476

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

EditaL de NotiFicaÇÃo - ceeat sUBstitUiÇÃo triBUtÁria
NÚMero de PUBLicaÇÃo:
o coordENador EXEcUTiVo da cEEaT – SUBSTiTUiÇÃo TriBUTária, 
dESTa SEcrETaria dE ESTado da faZENda, no uso de suas atribuições, faZ 
SABER ao titular ou representante legal da firma abaixo relacionada, intimada 
da decisão da Primeira câmara Permanente de Julgamento do Tribunal adminis-
trativo de recursos fazendários, prolatada na sessão realizada em 11/05/2022, 
relativa ao processo nº 282022730000056-0, aiNf 172018510000113-3, que 
negou provimento ao recurso nº 18532 – de ofício e não conheceu o recurso nº 
18534 - Voluntário conforme acórdão nº 8425 – 1ª cPJ
razão Social: NoSSa SENHora coM E diSTriBUi dE caBo frio lTda
cNPJ: 12.657.778/0001-57
Processo N: 172018510000113-3
ÊNio roBErTo alVES Maia
coordENador faZENdário da cEEaT-ST

Protocolo: 835535
editaL de aUto de iNFraÇao e NotiFicaÇÃo 

FiscaL de trÂNsito - cerat BeLÉM
o coordenador regional de administração Tributária e Não Tributária da 
Secretaria da fazenda – cEraT Belém, no uso de suas atribuições, faZ 
SaBEr a todos quanto o presente Edital lerem ou dele por qualquer outro 
meio tomarem conhecimento, que foram lavrados os aUToS dE iNfraÇÃo 
E NoTificaÇÃo fiScal dE TrÂNSiTo - aiNf´S, originários de Termos de 
apreensão e depósito - Tad´s, conforme abaixo:

aiNF N° tad N° coNtriBUiNtes iNs.est/cNPJ/cPF
812021510000388-0 812020390003311 iNdaPar fiXadorES – EirEli 19.087.636/0001-40
812022510001841-9 812022390001020 iNdUSTrial dE MaQUiNaS MEdEiroS lTda 14.556.796/0001-78
342022510000044-4 572022390000105 MaSSEY fErGUSoN 30.698.208/0001-97

o prazo para efetuar o recolhimento do crédito tributário ou apresentar im-
pugnação é de 30 (trinta) dias, contados a partir do 15º dia da publicação 
desta Notificação, de acordo com o que estabelece a Lei n.º 6.182, de 30 
de dezembro de 1998, alterada pela lei nº 7.078, de 28 de dezembro de 
2007, art. 14, § 3º, o que poderá ser feito nesta coordenação, localizada 
na av. Gentil Bittencourt nº 2566, entre av. José Bonifácio e Trav. castelo 
Branco - São Braz, no horário de 08:00 as 14:00hs, findo o qual sujeitar-
se-á a cobrança executiva do crédito tributário.
ilyich dantas diniz
coordenador fazendário – cEraT - Belém

Protocolo: 835557

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito a matéria publicada no doe n° 35.066, página 
14, protocolo nº 834894 de 03 de agosto de 2022.

Protocolo: 835408

.

.

oUtras MatÉrias
.

atos do triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos FaZeNdÁrios-tarF
aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto
a Secretaria Geral torna públicas as datas de julgamento dos recursos 
abaixo, a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução Nor-
mativa SEfa n. 004/2021, de 16/03/2021, na sala de sessões do Tribunal, 
sito em Belém, na av. Gentil Bittencourt, 2566, 3º andar, entre Trav. cas-
telo Branco e av. José Bonifácio:
PriMeira cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
Em 10/08/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19653, aiNf nº 
032015510000215-7, contribuinte JBS S/a, insc. Estadual nº. 15369063-
1 ,advogado: faBio aUGUSTo cHilo, oaB/SP-221616.
Em 10/08/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19649, aiNf nº 
032015510000210-6, contribuinte JBS S/a, insc. Estadual nº. 15308000-
0, advogado: faBio aUGUSTo cHilo, oaB/SP-221616.
Em 10/08/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19651, aiNf nº 
032015510000213-0, contribuinte JBS S/a, insc. Estadual nº. 15308331-
0 ,advogado: faBio aUGUSTo cHilo, oaB/SP-221616.

Em 10/08/2022, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19647, aiNf nº 
032015510000209-2, contribuinte JBS S/a, insc. Estadual nº. 15308000-
0 ,advogado: faBio aUGUSTo cHilo, oaB/SP-221616.
Em 17/08/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 14005, aiNf nº 
032015510003200-5, contribuinte loJaS aVENida S.a, insc. Estadual nº. 
15326858-1, advogado: Marco aNToNio GoMES BEHrNdT, oaB/SP-173362.
Em 17/08/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 13997, aiNf nº 
032015510003203-0 , contribuinte loJaS aVENida S.a, insc. Estadual nº. 
15326859-0, advogado: Marco aNToNio GoMES BEHrNdT, oaB/SP-173362.
Em 17/08/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 14003, aiNf nº 
032015510003202-1, contribuinte loJaS aVENida S.a, insc. Estadual nº. 
15326859-0, advogado: Marco aNToNio GoMES BEHrNdT, oaB/SP-173362.
Em 17/08/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 14001, aiNf nº 
032015510003199-8, contribuinte loJaS aVENida S.a, insc. Estadual nº. 
15326858-1, advogado: Marco aNToNio GoMES BEHrNdT, oaB/SP-173362.
Em 17/08/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 14205, aiNf nº 
032015510003208-0, contribuinte loJaS aVENida S.a, insc. Estadual nº. 15394663-
6, advogado: rodriGo cESar dE oliVEira MariNHo, oaB/SP-233248.
Em 17/08/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 14207, aiNf nº 
032015510003211-0 , contribuinte loJaS aVENida S.a, insc. Estadual nº. 
15394662-8 ,advogado: rodriGo cESar dE oliVEira MariNHo, oaB/
SP-233248.
Em 17/08/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 14209, aiNf nº 
032015510003210-2, contribuinte loJaS aVENida S.a, insc. Estadual nº. 
15394662-8, advogado: rodriGo cESar dE oliVEira MariNHo, oaB/
SP-233248,
Em 17/08/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 14211, aiNf nº 
032015510003212-9 , contribuinte loJaS aVENida S.a, insc. Estadual nº. 
15394662-8, advogado: rodriGo cESar dE oliVEira MariNHo, oaB/
SP-233248.
Em 17/08/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 13999, aiNf nº 
032015510003198-0, contribuinte loJaS aVENida S.a, insc. Estadual nº. 
15326858-1, advogado: Marco aNToNio GoMES BEHrNdT, oaB/SP-
173362.
SEGUNda cÂMara PErMaNENTE dE JUlGaMENTo
Em 09/08/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19244, aiNf nº 
092016510001715-3, contribuinte TaBalMiX coNcrETo lTda, insc. Es-
tadual nº. 15233840-3
Em 09/08/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19784, aiNf nº 
372020510000853-0, contribuinte HiGHSTil BElÉM coMÉrcio dE roU-
PaS E acESSÓrioS MaScUliNoS EirEli, insc. Estadual nº. 15708846-4
Em 09/08/2022, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19782, aiNf nº 
372020510000832-8, contribuinte HiGHSTil BElÉM coMÉrcio dE roU-
PaS E acESSÓrioS MaScUliNoS EirEli, insc. Estadual nº. 15708846-4

Protocolo: 835752
Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat

Portaria n.º202201000893 de 03/08/2022 - 
Proc n.º 002022730004952/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: luiz claudio Nery – cPf: 107.532.492-00
Marca: cHEV/TracKEr 12T a Pr EcoNoflEX Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000895 de 03/08/2022 - 
Proc n.º 002022730005280/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: daniel Medina Porto – cPf: 479.533.907-44
Marca: cHEV/oNiX PlUS 10TaT lTZ Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000897 de 03/08/2022 - 
Proc n.º 002022730005155/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: luiz carlos Guimaraes lisboa – cPf: 234.171.372-68
Marca: cHEV/TracKEr T a lT Tipo: Pas/automóvel
Portaria n.º202201000899 de 03/08/2022 - 
Proc n.º 002022730005282/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: Wandeson Mauricio calazans Medeiros – cPf: 508.600.972-34
Marca: cHEV/SPiN 1.8l aT lT7 Tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202204004301, de 03/08/2022 - 
Proc n.º 122022730001020/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 Gomes da Silva – cPf: 281.067.412-49
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE 1.6l MB5/Pas/automovel/9BWdB45U8KT006960
Portaria n.º202204004303, de 03/08/2022 - 
Proc n.º 122022730001024/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: raimundo cleber de lima Silva – cPf: 583.688.412-91
Marca/Tipo/chassi
cHEVrolET/coBalT 1.4 lTZ/Pas/automovel/9BGJc69V0KB136879
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Portaria n.º202204004305, de 03/08/2022 - 
Proc n.º 122022730001002/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: Valmi da Silva lobo – cPf: 459.883.742-04
Marca/Tipo/chassi
fiaT/Palio WEEK TrEKKiNG/Pas/automovel/9Bd17350Ma4286455
Portaria n.º202204004307, de 03/08/2022 - 
Proc n.º 122022730001007/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: antonio carlos Brito de lima – cPf: 328.471.652-15
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE cl MB/Pas/automovel/9BWdB45U7GT024244
Portaria n.º202204004309, de 03/08/2022 - 
Proc n.º 122022730001006/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: italo andrei costa Pereira – cPf: 015.852.592-25
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lT/Pas/automovel/9BGKS69V0KG414873
Portaria n.º202204004311, de 03/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005243/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: alvaro domingos chagas da cunha – cPf: 307.466.982-91
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT croNoS driVE 1.3/Pas/automovel/8aP359a1dKU037725
Portaria n.º202204004313, de 03/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005247/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: Josue Queiroz araujo – cPf: 254.837.653-20
Marca/Tipo/chassi
fiaT/WEEKENd adVENTUrE/Pas/automovel/9Bd37417dK5106701
Portaria n.º202204004315, de 03/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005217/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: João Marques amorim – cPf: 136.394.802-44
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.0MT lT/Pas/automovel/9BGKS69B0fG196298
Portaria n.º202204004317, de 03/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005230/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 raimundo rodrigues Paiva – cPf: 007.695.332-72
Marca/Tipo/chassi
VW/VoYaGE 1.0l Mc4/Pas/automovel/9BWdG45U4lT059044
Portaria n.º202204004319, de 03/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005153/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: Max Wallace Santos da Silva – cPf: 616.488.332-68
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT croNoS driVE 1.3/Pas/automovel/8aP359afdNU224759
Portaria n.º202204004321, de 03/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005231/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: Basileu Benedito correa oliveira – cPf: 158.830.602-00
Marca/Tipo/chassi
fiaT/idEa aTTracTiVE 1.4/Pas/automovel/9Bd13501YG2281713
Portaria n.º202204004323, de 03/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005235/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: Edmilson Goncalves – cPf: 257.944.422-04
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69V0JG262925
Portaria n.º202204004325, de 03/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005233/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: Yverson Sousa Pinheiro – cPf: 430.925.602-30
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10MT lT2/Pas/automovel/9BGEB69a0PG123331
Portaria n.º202204004327, de 03/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005109/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 Barros de Queiroz – cPf: 450.181.892-15
Marca/Tipo/chassi
fiaT/UNo driVE 1.0/Pas/automovel/9Bd195B4NJ0819473
Portaria n.º202204004329, de 03/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005255/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: Wilson Tadeu Braz cardoso – cPf: 897.758.562-72
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT SiENa El 1.4 flEX/Pas/automovel/8aP37217Mf6128011

Portaria n.º202204004331, de 03/08/2022 - 
Proc n.º 32022730002460/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: José raimundo cordeiro – cPf: 125.007.553-04
Marca/Tipo/chassi
i/fiaT croNoS driVE 1.3/Pas/automovel/8aP359afdNU209994
Portaria n.º202204004333, de 03/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005017/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: Gilvan do Nascimento Pereira – cPf: 695.408.452-20
Marca/Tipo/chassi
fiaT/WEEKENd aTTracTiVE/Pas/automovel/9Bd374121f5064319
Portaria n.º202204004335, de 03/08/2022 - 
Proc n.º 2022730005129/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2022
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Marcos Gomes de oliveira – cPf: 036.430.262-34
Marca/Tipo/chassi
fiaT/SiENa 1.4/Pas/automovel/9Bd19710HM3392706

Protocolo: 835683

.

.

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

inexigibilidade Nº 047/2022
data da inexigibilidade: 29.07.2022
contrato Nº: 108/2022
Prazo: 02 (dois) meses
objeto: o objeto do presente contrato é a transferência de recursos, por 
parte do patrocinador, a título de patrocínio, destinados a veiculação da 
marca do Banpará, sob título de Marketing institucional, em diversas 
programações culturais para a realização do Projeto “25º festival do Ta-
muatá”, no munícipio de Santa cruz do arari/Pa, considerando o interesse 
em divulgar, fortalecer, agregar, incrementar, gerar reconhecimento e/ou 
ampliar benefícios ligados à marca, bem como, aos produtos e serviços, 
em atitude negocial, visando ao aumento do volume de negócios posto o 
reconhecimento do Banco como socialmente responsável na valorização da 
cultura regional.
Valor Total: r$-30.000,00 (Trinta mil reais)
data de assinatura do contrato: 29.07.2022
Vigência: 29.07.2022 a 28.09.2022
fundamento legal: art. 30, caput da lei nº 13.303/2016 c/c art. 9º, item 
3, §1º, “b” e “c” do rlc/Banpará.
contratada: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaNTa crUZ do arari
Endereço: Trav. lídia leal, S/Nº - Santa cruz do arari/Pa
cEP: 68850-000 Santa cruz do arari/Pa
ordenador responsável:  ruth Pimentel Méllo – diretora Presidente.

Protocolo: 835590
inexigibilidade Nº 048/2022
data da inexigibilidade: 29.07.2022
contrato Nº: 109/2022
Prazo: 02 (dois) meses
objeto: o objeto do presente contrato é a transferência de recursos, por 
parte do patrocinador, a título de patrocínio, destinados a veiculação da 
marca do Banpará, sob título de Marketing institucional, em diversas pro-
gramações culturais para a realização do Projeto “Jogos de Verão 2022”, 
no munícipio de São caetano de odivelas/Pa, considerando o interesse 
em divulgar, fortalecer, agregar, incrementar, gerar reconhecimento e/ou 
ampliar benefícios ligados à marca, bem como, aos produtos e serviços, 
em atitude negocial, visando ao aumento do volume de negócios posto o 
reconhecimento do Banco como socialmente responsável na valorização da 
cultura regional.
Valor Total: r$-30.000,00 (Trinta mil reais)
data de assinatura do contrato: 29.07.2022
Vigência: 29.07.2022 a 28.09.2022
fundamento legal: art. 30, caput da lei nº 13.303/2016 c/c art. 9º, item 
3, §1º, “b” e “c” do rlc/Banpará.
contratada: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo caETaNo dE odiVElaS
Endereço: rua floriano Peixoto, S/Nº - São caetano de odivelas/Pa
cEP: 68775-000 São caetano de odivelas/Pa
ordenador responsável:  ruth Pimentel Méllo – diretora Presidente.

Protocolo: 835592

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

rePUBLicaÇÃo PreGÃo eLetrÔNico Nº 012/2022
o BaNco do ESTado do Pará S.a. torna público que realizará nos termos 
da lei n. 13.303/2016 e de seu regulamento de licitações e contratos, 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico para SErViÇo dE TElEfoNia 
fiXa coMUTada – STfc (fiXo-fiXo E fiXo-MÓVEl), a SEr EXEcUTado 
dE forMa coNTÍNUa, NaS ModalidadES: local, loNGa diSTÂNcia 
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NacioNal E loNGa diSTÂNcia iNTErNacioNal, coNTEMPlaNdo dE-
MaiS SErViÇoS dE Valor adicioNado/aGrEGado, dESdE QUE faÇaM 
ParTE do PorTfÓlio do liciTaNTE, Para Todo o BaNco do ESTado 
DO PARÁ - BANPARÁ, conforme especificações e condições exigidas no 
edital e demais anexos.
a sessão pública ocorrerá na seguinte data, horário e local:
daTa: 26/08/2022
Horário: 10 h (Horário de Brasília)
SiSTEMa dE liciTaÇÕES: www.gov.br/compras
UaSG: 925803
o edital da licitação estará disponível a partir de 04/08/2022, podendo ser 
obtido: (i) Gratuitamente no site do BaNPará (www.banpara.b.br) e sites 
www.gov.br/compras e www.compraspara.pa.gov.br; ou, (ii) Na sede do 
BaNPará (av. Presidente Vargas, n. 251, Ed. BaNPará – 1º andar, comér-
cio, Belém/PA) mediante depósito identificado do valor de R$ 0,25 (vinte 
centavos) por folha (conta corrente nº 800.002-6, agência nº 0011 do 
BaNPará), não reembolsável, relativos aos custos de reprodução.
Belém - Pará, 04 de agosto de 2022.
Soraya rodrigues
Pregoeira

Protocolo: 835773

.

.

oUtras MatÉrias
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 009/2022
O BANPARÁ S/A comunica a prorrogação da divulgação do resultado final de 
recurso da licitação em epígrafe, sendo remarcado para o dia 05/08/2022, 
cujo acompanhamento deverá ser feito pelos sites www.comprasnet.gov.
br e www.banpara.b.br.
alessandra Brito
Pregoeira

Protocolo: 835931

.

.

secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 212 de 02 de aGosto de 2022
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, e,
CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de 
seus contratos/convênios administrativos, nos termos do art. 58, inciso iii 
e art. 67 da lei federal nº 8.666/93;
coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870 de 04 de outubro 
de 2013 e os termos da cláusula décima Primeira do contrato assistencial 
nº 02/2022 e do Processo administrativo Eletrônico nº 2021/423455.
rESolVE:
art. 1º - criar a comissão de acompanhamento da contratualização refe-
rente ao contrato assistencial nº 02/2022, celebrado entre o Estado, por 
meio da Secretaria de Saúde Pública e o Hospital e Maternidade do Povo de 
capitão Poço, a ser nomeada por meio desta portaria:
representantes da Secretaria de Estado de Saúde Pública/5ºcentro regio-
nal de Saúde:
- ronaldo da Silva Santos - Matrícula: 112232/1;
- Maria de Nazaré oliveira e Souza - Matrícula: 5145031/1;
- Erika Souza dos Santos – Matrícula: 5966847/1.
representantes do Hospital e Maternidade do Povo de capitão Poço:
- andréa lúcia Monteiro cardoso – cPf: 423.893.802-04;
- raimunda Marli Torres – cPf: 184.364.632-34;
- Brenda Torres de Melo – cPf: 982.555.762-15.
art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições contrárias.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 835633
Portaria N° 0681 de 03 de aGosto 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 2022/952667.
r E S o l V E:
dESiGNar, a servidora aNa PaUla oliVa rEiS, matrícula nº 5831652/1, 
lotada na dirEToria TÉcNica, para responder pelo cargo comissionado 
de dirETor dE dEParTaMENTo dE aTENÇÃo a SaÚdE/ daS-4, no perí-
odo de 01.08.2022 a 15.08.2022, em substituição a titular laENa coSTa 
doS rEiS, matrícula nº 5911223/2, que se encontra em gozo de férias 
regulamentares.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 03.08.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.

Protocolo: 835944

Portaria Nº 711 de 03 de aGosto de 2022
o SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, no uso de suas atribui-
ções legais, estabelecidas na constituição Estadual e na legislação vigente 
do Sistema Único de Saúde.
rESolVE:
art. 1º. Prorrogar por igual período (45 dias) o prazo para conclusão dos 
trabalhos da comissão de avaliação Técnica de contratos de Gestão, 
instaurada pela PorTaria N° 576 de 07 de Junho de 2021, publicada 
no doE 34.606 de 09 de Junho de 2021, composta pelos servidores 
abaixo indicados, sob a presidência do servidor Márcio roni lima, Vice- 
Presidência – cassilene oliveira da Silva e Secretária da comisão– Elaine 
cordeiro félix, objetivo a pardonização dos Manuais de avaliação Técnica 
de contratos de Gestão.
i – Márcio roNi corrEa liMa, - Presidente - Mat.: 54189029/1, administrador;
ii- caSSilENE oliVEira da SilVa- Vice Presidente- Matrícula: 55208470/1 Enfermeira
iii – aNdrEa PoMPEU BarroSo, Mat.: 5956288/1, Enfermeira;
iV – EliZaBETE GoUVEa alfaia, : 5594979/3, Economista;
V – SUSaNa GoMES dE liMa aNdradE, : 57190611/1, administradora;
Vi – ElaiNE cordEiro fÉliX – Secretária - Mat.: 57193619/5, administradora;
Vii – fláVio JoSÉ do carMo rEiS JUNior, : 5946000/2, contador;
Viii – MilENa faraH daMoUS caSTaNHo fErrEira, Mat.: 5444667/1, Enfermeira;
iX – EUGÊNio PacEli fraNÇa rodriGUES, Mat.: 8400620/2, Economista;
X – liliaNE alVES Sá, : 5956138/1, Enfermeira;
Xi – YUri oVallES PalMEira, Mat.: 5898187/3, advogado, assessor Jurídico;
Xii – Mário HENriQUE PErEira BarroS, : 54196337/2, contador;
Xiii – BrENa MENdES dE SoUSa, Mat.: 5958049/1, Enfermeira;
XiV – lEoNardo da SilVa coSTa, Mat.: 57201397/6, contador.
XV- NaiaNa diaS GUrJÃo, Mat: 54187713/3, fonoaudiologa.
art. 2º. a comissão de revisão e criação de Manuais de avaliação Técnica 
de contratos de Gestão tem atribuição de revisar todos os manuais de 
avaliação técnica dos contratos de Gestão Vigentes e criar modelos para 
os contratos de Gestão que serão futuramente celebrados.
art. 3º. Esta portaria entra em vigor a partir da data de publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PUBlica.
Em 03 de agosto de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 835950

.

.

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 954 de 03 de aGosto de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo o que 
dispõe o Parágrafo único do art. 86 da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 
1994 e ainda a apresentação do Atestado Médico, firmado pelo médico 
devidamente inscrito no crM sob o nº 168968;
rESolVE:
coNcEdEr a servidora GiordaNa frEirE PoNTES, id. funcional nº 
5956279/1, ocupante do cargo de chefe de centro Saúde, lo tada na divisão 
de Medicamentos e Material Técnico, 180 (cento e oitenta) dias de licença à 
maternidade, no período de 27 de julho de 2022 a 22 de janeiro de 2023.
ii – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 27 de outubro de 2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 03/08/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
Portaria Nº 955 de 03 de aGosto de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 039/03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo o que 
dispõe o Parágrafo único do art. 86 da lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 
1994 e ainda a apresentação do Atestado Médico, firmado pelo médico 
devidamente inscrito no crM sob o nº 168968;
rESolVE:
coNcEdEr a servidora aNa PaUla dE aZEVEdo BaNHoS raPoSo, id. 
funcional nº 57227685/1, ocupante do cargo de Medico, lo tada na 1º cen-
tro regional de Saúde - Unidade de reabilitação/demétrio Medrado, 180 
(cento e oitenta) dias de licença à maternidade, no período de 15 de julho 
de 2022 a 10 de janeiro de 2023.
ii – Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a data de 27 de outubro de 2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 03/08/2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Protocolo: 835625

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria 213 de 02 de aGosto de 2022.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho 
de 2020 no doE nº 34.272, e PorTaria Nº 335 de 03 de julho de 2020 
publicado em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e, coNSidEraNdo 
a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos 
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administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da lei federal nº 
8.666/93; coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 
de outubro de 2013 e a cláusula Nona do contrato nº 065/2022(rEVErSa 
aMBiENTal SErViÇoS E colETora dE rESidUoS EirEli) e os autos do 
Processo n° 2022/961565.
r E S o l V E: designar a servidora lUciclEidE cHaGaS fiGUEirEdo 
SANTOS, Matrícula: 5900741/1, Agente de Artes Práticas, como fiscal 
Titular e o servidor roNiElSoN faVacHo da coNcEiÇÃo, Matrícula: 
5900660/1, Agente de Artes Práticas, como fiscal Suplente, ambos lotados 
no centro de Saúde de São caetano de odivelas, para acompanhar, contro-
lar e fiscalizar o contrato 065/2022, bem como pelo atesto dos documen-
tos de despesa, quando comprovada a fiel e correta execução do objeto 
contratado, para fins de pagamento, no âmbito do Centro de Saúde de 
São caetano de odivelas/2ºcrS/SESPa, adotando todos os procedimentos 
necessários e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa - ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 835668
Portaria 214 de 02 de aGosto de 2022.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho 
de 2020 no doE nº 34.272, e PorTaria Nº 335 de 03 de julho de 2020 
publicado em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e, coNSidEraNdo 
a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos 
administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da lei federal nº 
8.666/93; coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 
de outubro de 2013 e a cláusula Nona do contrato nº 064/2022(PrESErVE 
colETora dE rESidUoS lTda) e os autos do Processo n° 2022/914861.
r E S o l V E: designar o servidor carloS dE SoUZa crUZ, Matrícula: 
57196888/2, Agente de Artes Práticas, como fiscal Titular e o servidor AN-
TÔNIO GOMES DOS SANTOS, Matrícula: 5832730/3, Maqueiro, como fiscal 
Suplente, para acompanhar, controlar e fiscalizar o contrato 064/2022, 
bem como pelo atesto dos documentos de despesa, quando comprovada a 
fiel e correta execução do objeto contratado, para fins de pagamento, no 
âmbito do HoSPiTal rEGioNal dE coNcEiÇÃo do araGUaia/SESPa, 
adotando todos os procedimentos necessários e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa - ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 835669
Portaria 215 de 02 de aGosto de 2022.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho 
de 2020 no doE nº 34.272, e PorTaria Nº 335 de 03 de julho de 2020 
publicado em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e, coNSidEraNdo 
a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos 
administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da lei federal nº 
8.666/93; coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 
de outubro de 2013 e a cláusula Nona do contrato nº 064/2022(PrESErVE 
colETora dE rESidUoS lTda) e os autos do Processo n° 2022/914862.
r E S o l V E: designar as servidoras ElaiNE MoUra SaNToS PaMPo-
LHA, Matrícula: 57194788/1, Agente Administrativo, como fiscal Titular e 
a servidora Maria do Socorro corrÊa liMa, Matrícula: 5146186/1, 
Datilógrafo, como fiscal Suplente, ambas lotadas no Hospital Regional de 
Salinópolis, para acompanhar, controlar e fiscalizar o contrato 064/2022, 
bem como pelo atesto dos documentos de despesa, quando comprovada a 
fiel e correta execução do objeto contratado, para fins de pagamento, no 
âmbito do HoSPiTal rEGioNal dE SaliNÓPoliS/SESPa, adotando todos 
os procedimentos necessários e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa - ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 835671
Portaria 216 de 02 de aGosto de 2022.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho 
de 2020 no doE nº 34.272, e PorTaria Nº 335 de 03 de julho de 2020 
publicado em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e, coNSidEraNdo 
a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos 
administrativos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da lei federal nº 
8.666/93; coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 
de outubro de 2013 e a cláusula Nona do contrato nº 064/2022(PrESErVE 
colETora dE rESidUoS lTda) e os autos do Processo n° 2022/953907.
r E S o l V E: designar o servidor PaUlo SÉrGio dE SoUSa alBUQUEr-
QUE, Matrícula: 57190996/1, como fiscal Titular e a servidora RENATA DO 
SOCORRO DA ROCHA DE AQUINO, Matrícula: 5966201/1, como fiscal Su-
plente, para acompanhar, controlar e fiscalizar o contrato 064/2022, bem 
como pelo atesto dos documentos de despesa, quando comprovada a fiel e 
correta execução do objeto contratado, para fins de pagamento, no âmbito 
do HoSPiTal rEGioNal dE caMETá/SESPa, adotando todos os procedi-
mentos necessários e previstos em lei.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa - ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 835675
Portaria Nº 220 de 03 de aGosto de 2022.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no do 34.272, e PorTaria Nº 335 de 03 de julho de 2020 publicado 
em 07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e,

considerando o que dispõe a PorTaria de consolidação nº 02, de 28 de 
setembro de 2017 no capítulo V – da contratualização, em seu art. 32;
considerando a cláusula décima Primeira – da fiscalização, Monitoramento 
e avaliação de Serviços, do convênio assistencial nº 02/2022;
considerando os autos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/468406, a indicação de representantes da SESPa/2º centro regional 
de Saúde e representantes do Hospital e Maternidade Santo antônio para 
compor a comissão de acompanhamento da contratualização referente ao 
convênio assistencial nº 02/2022.
resolve:
art. 1º instituir a comissão de acompanhamento da contratualização 
referente ao convênio assistencial nº 02/2022, celebrado entre o 
Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública e o Hospital e 
Maternidade Santo antônio, localizado no Município de Santo antônio do 
Tauá - Pa, a ser constituída por meio desta PorTaria e será composta 
pelos membros abaixo:
representantes da Secretaria Estadual de Saúde/2º centro regional de 
Saúde:
- Maria lúcia carneiro figueiredo, Matrícula: 5094453/1;
- Patrícia Monteiro Vilela, Matrícula: 5956145/1;
- rosa lígia Teixeira da Silva, Matrícula: 6061419/2.
representantes do Hospital e Maternidade Santo antônio:
- rômulo do Nascimento Novaes, diretor administrativo, cPf: 778.145.172-49;
- lucivia Santos Becker, Enfermeira responsável Técnica, 
cPf: 964.819.352-53;
- José Nilson abreu Moura, auxiliar administrativo, cPf: 850.565.372-68.
art. 2° - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogadas as disposições contrárias.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, 03 
dE aGoSTo dE 2022.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa

Protocolo: 835960

.

.

errata
.

errata
Fica retiFicado Na Portaria coLetiVa N° 0653 de 
26/07/2022, PUBLicada No doe N° 35.060 de 28/07/2022, QUE 
cESSoU a GraTificaÇÃo dE TEMPo iNTEGral da SErVidora MarTHa 
criSTiNa SaNToS TEiXEira, MaTrÍcUla Nº 5896191/1, o SEGUiNTE;
oNde se LÊ: a coNTar da PUBlicaÇÃo.
Leia-se: a coNTar dE 01/07/2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa, EM 02.08.2022.
ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS
SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SESPa

Protocolo: 835579
errata
Fica retiFicado Na Portaria N° 0571 de 06/07/2022, PUBLi-
cada No doe N° 35.038 de 08/07/2022, QUE dESiGNoU a SEr-
Vidora dENiSE da SilVa MaToS, MaTrÍcUla Nº 57205058/4, Para 
rESPoNdEr PElo carGo coMiSSioNado dE dirETor dE cENTro rE-
GioNal dE SaÚdE/ daS-4, o SEGUiNTE;
oNde se LÊ: No PErÍodo dE 08/07/2022 a 06/08/2022.
Leia-se: No PErÍodo dE 01/07/2022 a 30/07/2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
03.08.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.

Protocolo: 835943

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

3° terMo aditiVo ao coNtrato Nº 078/2020- 
Processo N° 2019/38000 e 2022/550299.

ParTES: SESPa E a EMPrESa cdT cENTro dE diaGNÓSTico doS TUMo-
rES MaMário E GiNEcolÓGico lTda. MEdiaNTE aS cláUSUlaS aBai-
Xo ESTaBElEcidaS:
do oBJETo: o presente instrumento possui por objetivo o acréscimo de 
25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato.
do Valor: o valor a ser aditado no contrato N.º 78.20 será de 25,00% 
(vinte e cinco por cento) no qual terá um aumento de r$180.000,00 (cen-
to e oitenta mil), passando para novo valor total r$ 900.000,00 (Novecen-
tos mil reais) conforme cálculos elaborados pelo NES seq. 12 no processo 
2022/550299.
da doTaÇÃo orÇaMENTária: 8288,  Elemento de despesa: 339039 e 
fonte de recurso: 0103.
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato nº. 
78/20, não alteradas por este instrumento.
daTa da aSSiNaTUra: 25/07/22
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretario 
adjunto de Gestão administrativa- PorTaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 835402
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coNVÊNio
.

coNVÊNio assisteNciaL Nº 02/2022
Processo Nº 2022/468406
objeto: o presente instrumento tem por objeto realizar a contratação de 
Serviços Médicos Hospitalares, nas clínicas, cirúrgica, Médica, obstétrica, 
Ginecológica, Pediátrica, Traumatologia e ortopedia, ambulatoriais e clíni-
cas para pacientes adultos e pediátricos, a contar com o serviço de apoio 
diagnóstico e terapêutica-SadT, para realização no Município de Santo an-
tônio do Tauá - Pa.
documento descritivo: integra este convênio assistencial, como anexo, 
indissociável, o documento descritivo, com vigência de até 24 (vinte e 
quatro) meses, podendo ser alterado a qualquer tempo, desde que acor-
dado entre as partes.
data da assinatura: 03/08/2022
Vigência: 03/08/2022 à 02/08/2023
Valor: o Valor global estimado para a execução do convênio, conforme 
este Documento Descritivo é de componente pós-fixado e pré-fixado e im-
porta em r$ 7.359.796,08 (Sete milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, 
setecentos e noventa e seis reais e oito centavos), a ser transferido ao Hos-
pital, em parcela mensal estimada de até r$ 613.316,34 (Seiscentos e treze 
mil, trezentos e dezesseis reais e trinta e quatro centavos) a serem pagos de 
acordo com o desempenho mensal das metas contratualizadas, com recursos 
de fonte federal teto de media complexidade (Mac) e fonte estadual.
dotação orçamentária: rEcUrSo fEdEral - doTaÇÃo orÇaMENTária: 
908878; ;ElEMENTo dE dESPESa: 335043; foNTE dE rEcUrSo: 0149 / 
0349; aÇÃo: 260219; r$ 341.884,43. rEcUrSo ESTadUal - doTaÇÃo 
orÇaMENTária: 908878; ElEMENTo dE dESPESa: 335043; foNTE dE 
rEcUrSo: 0103 / 0303; aÇÃo: 260219; r$ 271.431,91
convenente: HoSPiTal E MaTErNidadE SaNTo aNTÔNio
Mantenedora: aSSociaÇÃo Social UNiVida TaUá
concedente: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
ordenador: rÔMUlo rodoValHo GoMES - Secretário de Estado de Saúde Pública

Protocolo: 835895

FÉrias
.

Portaria N° 949 de 02 de aGosto de 2022/dGtes/sesPa 
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº039/03.04.1996, 
publicada no doE nº.  28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo o que 
dispõe os arts. 74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; 
coNSidEraNdo o processo 2021/838047;
rESolVE:
aUToriZar o gozo de 16 (dezesseis) dias de férias regulamentares, a 
servidora daYaNE dE MElo SilVa, matricula nº 5942517/1, lotada no 
11º centro regional de Saúde, no período de 22.08.2022 a 06.09.2022, 
referente ao período aquisitivo de 02 de julho de 2020 a 01 de julho de 
2021, interrompidas através da PorTaria Nº 1.009/05.08.2021, publicada 
no doE nº 34.661/06.08.2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 02.08.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 835698
Portaria N.º 956 de 03 de aGosto de 2022/dGtes/sesPa.
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/
dGTES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria 
Nº. 039/03.04. 96, coNSidEraNdo o processo 2022/593279;
r E S o l V E:
coNcEdEr 15(quinze) dias de férias regulamentares a servidora EliZaBE-
TE GoUVEa alfaia, identidade funcional nº 5594979/4, cargo de cHEfE 
dE UNidadE MiSTa, lotada no departamento de desenvolvimento da rede 
assistencial, no período de 16 de novembro de 2022 a 30 de novembro de 
2022, referente ao período aquisitivo de 08 de janeiro de 2021 a 07 de 
janeiro de 2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 03.08.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 835734
Portaria N° 957 de 03 de aGosto de 2022/dGtes/sesPa 
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº039/03.04.1996, 
publicada no doE nº.  28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo o que 
dispõe os arts. 74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; 
coNSidEraNdo o processo 2022/308439;
rESolVE:
aUToriZar o gozo de 15 (quinze) dias de férias regulamentares, ao 
servidor iUrY coNcEiÇÃo fErrEira, matricula nº 5939153/5, lotado 
na divisão de Medicamento e Material Técnico, no período de 01.08.2022 
a 15.08.2022, referente ao período aquisitivo de 12 de fevereiro de 
2021 a 11 de fevereiro de 2022, interrompidas através da PorTaria Nº 
340/18.03.2022, publicada no doE nº 34.899/21.03.2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 03.08.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 835757

Portaria N° 958 de 03 de aGosto de 2022/dGtes/sesPa 
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº039/03.04.1996, 
publicada no doE nº.  28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo o que 
dispõe os arts. 74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; 
coNSidEraNdo o processo 2022/482260;
rESolVE:
aUToriZar o gozo de 19 (dezenove) dias de férias regulamentares, a 
servidora MicHElE MoNTEiro SoUSa, matricula nº 5857899/2, lotada na 
diretoria operacional, no período de 21.11.2022 a 09.12.2022, referente 
ao período aquisitivo de 10 de março de 2021 a 09 de março de 2022, 
interrompidas através da PorTaria Nº 342/21.03.2022, publicada no doE 
nº 34.901/22.03.2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 03.08.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 835781
Portaria N° 959 de 03 de aGosto de 2022/dGtes/sesPa.
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/
dGTES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela 
PorTaria Nº. 039/03.04. 96,
rESolVE:
coNcEdEr, férias coletivas regulamentares aos servidores desta SESPa, 
abaixo relacionados:

Matrícula servidor Período aquisitivo Período de Gozo
5188024/1 JoÃo carloS BarBoSa dE MEllo 07/05/2021 a 06/05/2022 01.08.2022 a 30.08.2022
55587690/1 rENaTa GUiMarÃES GoNÇalVES 02/03/2021 a 01/03/2022 01.08.2022 a 30.08.2022
54189790/1 MilENE MoNTEiro BarroS da rocHa 01/03/2022 a 19/04/2022 01.08.2022 a 30.08.2022
55587834/1 dario riBEiro dE aZEVEdo 14/03/2020 a 13/03/2021 01.08.2022 a 30.08.2022

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 03.08.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Protocolo: 835921
Portaria N° 941 de 02 de aGosto de 2022/dGtes/sesPa.
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/
dGTES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela 
PorTaria Nº. 039/03.04. 96,
rESolVE:
coNcEdEr, férias regulamentares a servidora desta SESPa, abaixo relacionado:

Matrícula servidor Período aquisitivo Período de Gozo
5906433/1 roSENira dE frEiTaS Baia ViaNa 29.07.2018 a 28.07.2019 13.10.2022 a 11.11.2022

oBS: coNforME ProcESSo Nº 2022/888537
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 02.08.2022. 
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 835805
Portaria N° 930 de 29 de JULHo de 2022/dGtes/sesPa.
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/
dGTES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela 
PorTaria Nº. 039/03.04. 96,
rESolVE:
coNcEdEr, férias regulamentares ao (a) servidor (a) desta SESPa, abaixo 
relacionado:

Matrícula servidor Período aquisitivo Período de Gozo
5877768-2 EliEGiaNE SaNcHES dE SoUZa 22/10/2013 a 21/10/2014 15/09/2022 a 14/10/2022

oBS: coNforME ParEcEr JUridico coNSTaNTE No ProcESSo Nº 2022/868205.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 29/07/2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 835810
Portaria N° 950 de 03 de aGosto de 2022/dGtes/sesPa.
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/
dGTES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela 
PorTaria Nº. 039/03.04. 96,
rESolVE:
coNcEdEr, férias regulamentares ao (a) servidor (a) desta SESPa, abaixo 
relacionado:

Matrícula servidor Período aquisitivo Período de Gozo
729469-1 carloS alBErTo doS SaNToS 13/06/2016 a 12/06/2017 01/11/2022 a 30/11/2022 

oBS: coNforME ParEcEr JUridico coNSTaNTE No ProcESSo Nº 2022/776525.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 03/08/2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 835817
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aLteraÇÃo de FÉrias
.

errata de FÉrias
Retifica-se a PORTARIA N° 833/04.07.2022, publicada no DOE 
N°.35.052/20.07.2022, referente a servidora BrENa BENTES da SilVa 
BraSil, matrícula 55589912/2, o PEriodo dE GoZo dE fEriaS.
onde se lê: PEriodo dE GoZo: 01.08.2022 a 15.08.2022.
Leia-se: PEriodo dE GoZo: 02.08.2022 a 16.08.2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 03.08.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 835716

.

.

oUtras MatÉrias
.

aViso de aBertUra da ProPosta de PreÇo - 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.
a comissão Examinadora da concorrência Pública coNVoca a empresa 
habilitada na concorrência Pública nº 001/SESPa/2022, para abertura da 
proposta, a ser realizada no dia 05/08/2022, às 09h00min.
EMPrESa HaBiliTada: cÍrcUlo ENGENHaria lTda (cNPJ nº 
83.330.902/0001-13).
Belém/Pa, 03 de agosto de 2022.
aNdrEa MoNTEiro PUGET
comissão Examinadora da concorrência Pública

Protocolo: 835836

.

.

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
o laBoraTÓrio cENTral do ESTado do Pará, através da Pregoeira, 
comunica que realizará licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico 
15/2022, conforme abaixo:
oBJETo: aquisição de iNSUMoS: TErMÔMETroS caliBradoS para aten-
der as necessidades deste lacEN-Pa.
daTa da aBErTUra: 17/08/2022.
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 – Pregoei-
ra-lacEN-Pa

Protocolo: 835738

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº. 552 de 03 de aGosto de 2022
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas 
atribuições, delegadas através da PorTaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, 
publicada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
  coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) iVoNE Maria da SilVa ,  cargo 
de aGENTE dE SaUdE, Matrícula 7222529-1, lotação no (a) U E aBriGo 
Joao PaUlo ii com lotação no (a), 02 (dois) mês de licença Prêmio, cor-
respondente ao triênio 13.06.1191 a 12.06.1994.
aUToriZar que o servidor goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 29.08.2022 a 27.10.2022 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 03.08.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 835762

Portaria Nº. 554 de 03 de aGosto de 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas 
atribuições, delegadas através da PorTaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, 
publicada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 dETErMiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) dEUSaNi SoarES ViEira, cargo 
ENfErMEiro, Matrícula 54190001-1, lotação no (a) UrE Mia, 01 (um) mês 
de licença Prêmio, correspondente ao triênio 20.04.2008 a 19.04.2011.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 05.09.2022 a 04.10.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 03.08.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 835827
Portaria Nº. 553 de 03 de aGosto de 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas 
atribuições, delegadas através da PorTaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, 
publicada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 dETErMiNar, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) SHEYla criSTiNa PErEira da 
SilVa, cargo MÉdico, Matrícula 54189543-1, lotação no (a) UrE Mia, 
01 (um) mês de licença Prêmio, correspondente ao triênio 25.02.2008 a 
24.02.2011.
aUToriZar que o servidor goze 01 (um) mês de licença Prêmio, no perío-
do de 05.09.2022 a 04.10.2022 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
1° centro regional de Saúde/SESPa EM: 03.08.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 835796
Portaria Nº. 555 de 03 de aGosto de 2021
o dirETor do 1° cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas 
atribuições, delegadas através da PorTaria no. 76/2019-ccG de 09.01.19, 
publicada no Diário Oficial do Estado n° 33.777 de 10.01.19.
 coNcEdEr, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 
5.810/ 24.01.1994, a (ao) servidora (o) TErEZiNHa dE JESUS rocHa 
coNcEiÇÃo, cargo aGENTE dE SaUdE, Matrícula 725560-1, lotação no 
(a) U. E aBriGo Joao PaUlo ii, 01 (um) mês de licença Prêmio, corres-
pondente ao triênio 13.06.2004 a 12.06.2007.
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: 03.08.2022
Marco antonio rodrigues Normando
diretor do 1°crS/SESPa

Protocolo: 835890

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de coNcessÃo n° 542/2022 – 03/08/2022
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
Marcia rEGiNa fErrEira doS SaNToS; ag. administ.: 728985/1
recurso(s): r$ 4.000,00
fonte do recurso Natureza da despesas, Valor;
0103000000 339030 r$ 2.000,00
0103000000 339039 r$ 2.000,00
observação: conceder Suprimento de fundo a Unidade do caps renascer/1°-
crS/SESPa, no valor total de r$ 4.000,00 (Quatro Mil reais), para atender 
despesas com Material de consumo e serviços de terceiros pessoa jurídica.
ordenador: Marco a. rodrigues Normando
Portaria de coNcessÃo n° 543/2022 – 03/08/2022
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
aNNa Hilda aUGUSTo PErEria; administradora; 54189189/1
recurso(s): r$ 4.000,00
fonte do recurso Natureza da despesas, Valor;
0103000000 339030 r$ 2.000,00
0103000000 339039 r$ 2.000,00
observação: conceder Suprimento de fundo a Unidade da UrE dEMETrio 
MEdrado/1°crS/SESPa, no valor total de r$ 4.000,00 (Quatro Mil reais), 
para atender despesas com material de consumo e serviços de terceiros 
pessoa jurídica.
ordenador: Marco a. rodrigues Normando

Protocolo: 835728
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 018/2022 –27.07.2022 - deterMiNar
Nome: SUEli PiNHEiro SilVa Matricula: 51300905-2
cargo: agente de Portaria
lotação: 3º crS /cENTro dE SaÚdE dE caSTaNHal GEP: Estatutário Efetivo
aQUiSiTiVo: 01.04.2019 a 31/03/2022
PErÍodo: 01.09.2022 a 30.09.2022
(30) trinta dias.

Protocolo: 835514

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo 
eLetrÔNico Nº 007/3ºcrs/sesPa/2022

considerando a conformidade da licitação aos princípios aplicados à maté-
ria, bem como o parecer do controle interno/3º crS/SESPa, que opinou 
pelo prosseguimento, HoMoloGo o Pregão Eletrônico nº 007/3ºcrS/SES-
Pa/2022, no valor total de r$ 69.991,77 (sessenta e nove mil, novecentos 
e noventa e um reais e setenta e sete centavos).
oBJETo: aquisição de MaTErial PErMaNENTE para este 3º centro regio-
nal de Saúde/SESPa.
EMPrESa VENcEdora:
1. BraSil NorTE coMErcio dE MaTEriaiS EM GEral E SErViÇoS lTda, 
cNPJ 24.011.497/0001-01, foi a vencedora dos itens abaixo elencados 
pelo critério de menor preço:
item 01 – valor global de r$ 4.474,00;
item 02 – valor global de r$ 3.000,00;
item 03 – valor global de r$ 5.000,00;
item 04 – valor global de r$ 36.899,00;
item 05 – valor global de r$ 6.484,00;
item 06 – valor global de r$ 8.914,64;
item 07 – valor global de r$ 5.220,12.
Valor total do Pregão Eletrônico nº 007/3ºcrS/SESPa/2022: r$ 69.991,77 
(sessenta e nove mil, novecentos e noventa e um reais e setenta e sete 
centavos).
castanhal (Pa), 03 de agosto de 2022.
Mário MoraES cHErMoNT filHo
diretor regional/3º crS/SESPa

Protocolo: 835680

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

errata
.

errata - diÁria
Portaria N° 336 de 01 de agosto de 2022 - diÁria
NoME: aGaTHa BrENda caSTro SilVa - MaTrÍcUla: 571975191
loTaÇÃo: 7ºcrS
oNde se LÊ: PErÍodo dE 08/08/2022 a 10/08/2022
Leia-se: PErÍodo dE 08/08/2022 a 13/08/2022
ordENador: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Protocolo: 835545

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria: 340 de 03 de aGosto de 2022
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do Servidor cargo do Servidor Matricula
oScar fErNaNdo lEiS fiGUEirEdo – GUarda dE ENdEMiaS - Mat. 
1087012
Programa de Trabalho  fonte do recurso  Natureza da despesa  Valor
908302 0103000000 339033  500,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial e terrestre 
para os municípios de Salvaterra, Soure e cachoeira do arari.
ordenador: Valdinei Silva Teixeira Júnior.

Protocolo: 835568
Portaria: 342 de 03 de aGosto de 2022
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do Servidor cargo do Servidor Matricula
fraNciaNE TriNdadE dE corrEa SErra – ENfErMEira - Mat. 
5955649/1
Programa de Trabalho  fonte do recurso  Natureza da despesa  Valor
908302  0103000000 339033  200,00
Observação: A fim de cobrir despesas com transporte fluvial e terrestre 
para o município de cachoeira do arari.
ordenador: Valdinei Silva Teixeira Júnior.

Protocolo: 835755

diÁria
.

Portaria N° 341 de 03 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
5955649/1  / fraNciaNE TriNdadE dE corrÊa SErra  / 688.098.082-15
oBJETiVo: dESENVolVEr MoNiToraMENTo daS aÇÕES dE coNTrolE 
do aGraVo HaNSENÍaSE
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
Portaria N° 343 de 03 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
55209417  / SUraMa GoMES SalVador / 951.097.902-30
oBJETiVo: dESENVolVEr MoNiToraMENTo daS aÇÕES dE coNTrolE 
do aGraVo HaNSENÍaSE.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Protocolo: 835735
Portaria N° 344 de 03 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 9 diárias e meia Valor: r$ 2.255,11
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: afUá
PErÍodo: dE 30/07/2022 a 08/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
571982321 / iVaNa Maria TaVarES dE JESUS / 332.957.272-87
oBJETiVo: dESENVolVEr aS aTiVidadES dE aPoio TÉcNico, oriENTa-
ÇÃo/iNforMaÇÃo doS TÉcNicoS do MUNicÍPio dE afUá QUE TraBa-
lHaM coM o aTENdiMENTo E orGaNiZaÇÃo doS ProcESSoS dE Tfd, 
ViSToria Na cENTral MUNiciPal dE rEGUlaÇÃo do MUNicÍPio dE 
afUá E ParTiciPar da X coNfErÊNcia MUNiciPal dE SaÚdE do MUNi-
cÍPio dE cHaVES, No PErÍodo dE 30/07/2022 a 08/08/2022.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior
Portaria N° 345 de 03 de agosto de 2022
NÚMEro dE diáriaS: 9 diárias e meia Valor: r$ 2.255,11
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: afUá
PErÍodo: dE 30/07/2022 a 08/08/2022
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5955695/1 / aNdrE PErEira foNSEca JUNior / 733.767.602-68
oBJETiVo: irá acoMPaNHar o TraBalHo da EQUiPE TÉcNica da do-
ca/7crS/SESPa QUE dESENVolVErá aS aTiVidadES dE aPoio TÉc-
Nico, oriENTaÇÃo/iNforMaÇÃo/caPaciTaÇÃo doS SErVidorES do 
MUNicÍPio dE afUá QUE TraBalHarÃo coM o SiSTEMa MUNiciPal dE 
iNTErNaÇÃo HoSPiTalar- SiSaiH/SiSSa, ViSToria Na cENTral MU-
NiciPal dE rEGUlaÇÃo do MUNicÍPio dE afUá E ParTiciPar da X 
coNfErÊNcia MUNiciPal dE SaÚdE do MUNicÍPio dE cHaVES, No PE-
rÍodo dE 30/07/2022 a 08/08/2022
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Protocolo: 835958

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  8ª REGIONAL

.

Portaria Nº 308 de 03 de aGosto de 2022
objetivo: Participar juntamente com a equipe da coordenação Estadual 
de Malária/SESPa da ação de supervisão das Unidades de diagnósticos e 
Tratamento de Malária-UdTs (Zona Urbana e rural).
origem: BrEVES/Pá - aNaJáS/Pa.
Servidor (es): amaury de Jesus Soares da cunha, 7,5 diárias de 11 à 18/08/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 835767

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

errata
.

errata de diÁria.
PORTARIA Nº167 de 31 de Maio de 2022. Publicado no Diário Ofi-
cial n° 34.994 de 03 de Junho de 2022 Protocolo nº 807937.
Servidora:
Suelen da Silva Brito
onde se lê:
Período: 13/06/2022 à 17/06/2022. / N° de diária: 4 ½ (quatro diárias e meia)
Leia-se:
Período: 08/08/2022 a 12/08/2022 N° de diária: 4½ (quatro diárias e meia)
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
aline Nair liberal cunha.
dirETora do 9° cENTro rEGioNal dE SaÚdE

Protocolo: 835419
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diÁria
.

diÁria.
Portaria Nº247 de 01 de agosto de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
Objetivo: realizar fiscalização relacionadas a serviços de Segurança e Vi-
gilância armada
origem: Santarém/Pa-Brasil
destino: itaituba/Pa – Brasil.
Período: 28/08/2022 a 31/08/2022 / N° de diária:3,5 (três diárias e meia.)
Servidora:
alessandra Nádrea de Sousa Silva
cPf: 654.200.982-53
Matrícula: 59014121
cargo: Marinheiro fluvial de convés
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 835435
diÁrias
Portaria Nº249 de 01 de agosto de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: realizar ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação 
das medidas que estão sendo implementadas tanto a nível ambulatorial 
quanto hospitalar, além de apoiar, assessorar e orientar quanto ao serviço 
em regulação e capacitar os servidores do Setor de regulação.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Juruti/ Pa – Brasil
Período: : 22/08/2022 à 26/08/2022 / N° de diária: 4,5 (quatro diárias e meia)
Servidores:
Joselia cristina Maia Barros
cPf: 457.793.502-30
Matricula: 58971061
cargo: Enfermeira
rogerio Tiago fonseca Vieira
cPf: 790.825.212-53
Matrícula: 572251232
cargo: Téc. Enfermagem.
Márcia Teixeira Brito.
cPf:674.177.872-15.
Matrícula:57191560/2.
cargo: Téc. Enfermagem.
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 835451
Portaria Nº 248 de 01 de agosto de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: realizar MoNiToraMENTo das ações e serviços relacionados à 
atenção Primária à Saúde, avaliação do processo de trabalho das Equipes 
Saúde da família e dos indicadores de desempenho do Previne Brasil e 
orientações técnicas sobre operacionalização do Prontuário Eletrônico do 
cidadão –PEc.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Óbidos/ Pa – Brasil
Período: 22/08/2022 à 26/08/2022. / N° de diária: 4,5 (quatro diárias e meia)
Servidora:
irlana Siqueira de Souza
cPf:414.266.732-72.
Matrícula:58974211.
cargo: Enfermeira.
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 835442
Portaria Nº250 de 01 de agosto de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: fazer Vistoria nas obras do Hospital Santa casa de Misericórdia 
- Termo de fomento Nº 08/2021 - conclusão da 2ª Etapa de ampliação e 
reforma da Santa casa de Misericórdia de Óbidos
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Óbidos/ Pa – Brasil
Período: 15/08/2022 a 19/08/2022 / N° de diária: 4 ½ (quatro diárias e meia)
Servidores:
 irnando Siqueira da Trindade
cPf: 414.772.352-72
Matrícula: 5895988
cargo: Enfermeiro
Jorge Eymar de Matos Silva,
cPf: 109.606.192-91
Matrícula: 94579/1
cargo: Eng. Sanitarista,
Waldemarina Barroso Sousa
cPf: 335.754.872-00
Matrícula: 5160987/1
cargo: agente administrativo.
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 835487
Portaria Nº 251 de 01 de agosto de 2022.
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
oBJETiVo: realizar levantamento Patrimonial e conferência para averi-
guar e registrar equipamentos novos locados na área urbana e rural.
origem: Santarém/Pa- Brasil.
destino: itaituba e Jacareacanga /Pa – Brasil.
Período: 28/08/2022 a 03/09/2022 / N° de diária: 6½ (seis diárias e meia)
Servidores:
Elisangela Tapajós de Sousa.

cPf: 621.800.612-34.
Matrícula: 59012071.
cargo: Técnico de Enfermagem.
Juciane conceição Viana de oliveira
cPf: 678.206.622-04
Matrícula: 57195742/2
cargo: Técnico de Enfermagem.
ordenador: aline Nair liberal cunha.

Protocolo: 835640
Portaria Nº 252 de 01 de agosto de 2022
fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
objetivo: conduzir os servidores que irão realizar levantamento patrimo-
nial e conferência para averiguar e registrar equipamentos novos locados 
na área urbana e rural.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: itaituba e Jacareacanga /Pa – Brasil.
Período: 28/08/2022 a 03/09/2022 / N° de diária: 6½ (seis diárias e meia)
Servidor:
Edinaldo de Souza alves
cPf: 206.451.712-04
Matrícula: 500872
cargo: Motorista
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 835620

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  10ª REGIONAL

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 352/2022 de 02 de aGosto de 2022.
o diretor do 10º centro regional de Saúde, usando de suas atribuições 
que foram conferidas pela N° 1.082/2021 – ccG de 06/07/2021, publicado 
o Diário Oficial do Estado nº 34.630 de  07 /07/ 2021.
dETErMiNar, de acordo com o artigo 98 da lei nº 5.810/24.01.2014, que 
o Servidor dilSoN MarcoS PiNTo dE SoUZa, Matrícula nº 5825555/2, 
aGENTE dE PorTaria, Efetivo, lotado no 10º crS/Unidade goze 01 (UM) 
mês de licença Prêmio, que lhe foi concedido através da PorTaria Nº 
333/2021 de 31/08/2021, correspondente ao Triênio de 19/07/2011 
a 18/07/2014, no período 12/09/2022 a 11/10/2022, no total de 30 
(TriNTa) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica,
  altamira-Pa, 02 dE aGoSTo.
  Waldecir aranha Maia
  diretor do 10º crS/SESPa.
  Port. nº 1.082/2021-ccG de 06.07.2021

Protocolo: 835978

.

.

aPostiLaMeNto
.

apostilamento n° 1/2022 ao contrato 2022/127723 - a GoMes de 
soUZa & cia Ltda Proc. n° 2022/127723
objeto: adequar a dotação orçamentária ao exercício de 2022. incluir os 
PTrES: 908881 e 908302.
data do apostilamento: 01/08/2022
WaldEcir araNHa Maia
ordenador de despesas do 10° crS/SESPa

Protocolo: 835974

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

.

.

oUtras MatÉrias
.

secretaria de estado de saÚde PÚBLica
11º ceNtro reGioNaL de saÚde

coMissÃo iNterGestores reGioNaL-cir-LaGo de tUcUrUi
resoLUÇÃo cir LaGo de tUcUrUi Nº 06 de 13 de JUNHo de 2022.

a comissão intergestores regionais – cir laGo dE TUcUrUi, no uso de 
suas atribuições legais e,
coNSidEraNdo a lei 12.466, de 24 de agosto de 2011 que acrescenta os 
arts. 14-a e 14-B à lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, que “dispõe 
sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências”.
coNSidEraNdo o decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regu-
lamenta a lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a 
organização do Sistema Único de Saúde (SUS), o planejamento da saúde, 
a assistência à saúde e a articulação interfederativa;
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coNSidEraNdo que as comissões intergestores são instâncias de pactu-
ação consensual entre os entes federativos para definição das regras da 
gestão compartilhada do SUS bem como referências para as transferências 
de recursos entre os entes federativos;
coNSidEraNdo a lei n. 10. 216 de 6 de abril de 2001 que dispõe sobre 
a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e 
redireciona o modelo assistencial em saúde mental;
coNSidEraNdo o decreto nº 7.179, de 20 de maio de 2010, que institui o 
Plano integrado de Enfrentamento ao crack e outras drogas;
coNSidEraNdo PorTaria Nº 3.588, de 21 de dezembro de 2017 que 
altera as Portarias de consolidação nº 3 e nº 6, de 28 de setembro de 
2017, para dispor sobre a rede de atenção Psicossocial,
coNSidEraNdo que foi solicitada a apreciação na cir e emissão de reso-
lução aprovando o plano de ação referente à saúde mental regional;
coNSidEraNdo o consensuado na 1ª reunião Extraordinária realizada no 
dia 13 de junho de 2022 através da plataforma google meet;
rESolVE:
art. 1º aProVar o Plano de ação regional da rede de atenção Psicossocial 
da região de Saúde do lago de Tucuruí.

MUNicÍPios aÇÃo

BrEU BraNco rEclaSSificar o caPS i para iMPlaNTar os serviços de caPS ii.

JacUNdá rEclaSSificar o caPS i para a modalidade caPS ii.

TUcUrUÍ rEclaSSificar o serviço de caPS ii para caPS iii.
iMPlaNTar 01 consultório na rua

art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gando-se as disposições em contrário.
irlândia da Silva Galvão aline Barros Sulzbach
Presidente da cir  Secretária Municipal de Saúde de Novo repartimento

Protocolo: 835696

.

.

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Pregão eletrônico N°121/2022 – HoL
SrP Nº072/2022
objeto: fornecimento do Medicamento BENdaMUSTiNa 100 MG fraSco 
aMPola
data: 17/08/2022
Horário: 09h (Horário de Brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
ordenador responsável: ivete Gadelha Vaz
o Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
Belém, 03 de agosto de 2022
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 835681
aViso de LicitaÇÃo
Pregão eletrônico N°122/2022 – HoL
SrP Nº071/2022
objeto: aquisição de conjunto de dispositivo de procedimento pré-anesté-
sico (Epidural continua)
data: 17/08/2022
Horário: 09h (Horário de Brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
ordenador responsável: ivete Gadelha Vaz
o Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
Belém, 03 de agosto de 2022
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 835745
aViso de LicitaÇÃo
Pregão eletrônico N°123/2022 – HoL
SrP Nº073/2022
objeto: aquisição de Microesferas embolizantes e bolsas perfusoras por 
um período de 12 meses
data: 17/08/2022
Horário: 09h (Horário de Brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
ordenador responsável: ivete Gadelha Vaz
o Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
Belém, 03 de agosto de 2022
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 835833

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 041/2022-HoL - Pae
data de Homologação: 02/08/2022
Empresa contratada: MEdcorP SaÚdE TEcNoloGia lTda
Valor Total: r$ 167.320,00 (cento e sessenta e sete mil trezentos e vinte reais)
objeto: contratação, em caráter emergencial, para aquisição de cateter 
venoso central de inserção de longa permanência - Picc, para o período de 
180 (cento e oitenta) dias.
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei federal n. 8.666/93
Processo nº 2022/270663
orçamento: ProJ/aTiV: 10.302.1507.8880 foNTE: 0103/0269 ElEMENTo 
dE dESP: 339030.
ordenadora responsável: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 835388

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo da disPeNsa 
de LicitaÇÃo Nº 041/2022-HoL

o diretor Geral do Hospital ophir loyola (Hol), no uso de suas atribuições 
legais, resolve raTificar a diSPENSa dE liciTaÇÃo nº 041/2022, em 
favor da empresa MEdcorP SaÚdE TEcNoloGia lTda
objeto: contratação, em caráter emergencial, para aquisição de cateter 
venoso central de inserção de longa permanência - Picc, para o período de 
180 (cento e oitenta) dias. Processo nº 2022/270663
Valor Total: r$ 167.320,00 (cento e sessenta e sete mil trezentos e vinte 
reais)
com fundamento no art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
ordenadora responsável: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 835389

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 009/2022-HoL - Pae
data de Homologação: 01/08/2022
Valor total estimado: r$ 184.404,00 (cento e oitenta e quatro mil, quatro-
centos e quatro reais).
objeto: contratação de empresa para Prestação de serviço de manutenção 
preventiva e corretiva, com reposição de peças, do aparelho de raioS-X 
diGiTal ModElo aEro-drX10, Marca: KoNica MiNolTa, rP: 27426, 
pelo período de 12 (doze) meses.
fundamento legal: art. 25, caput, da lei nº 8.666/93.
Processo nº 2022/581071
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.39 fonte: 0103/0269
contratada: KoNica MiNolTa HEalTHcarE do BraSil iNdÚSTria dE 
EQUiPaMENToS MÉdicoS lTda
iVETE GadElHa VaZ
 diretora Geral

Protocolo: 835390

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo da iNeXiGiBiLidade 
de LicitaÇÃo Nº 009/2022-HoL

o Hospital ophir loyola (Hol), inscrito no cNPJ nº 02.535.707/0001-28, 
no âmbito de suas atribuições legais, resolve raTificar a iNEXiGiBili-
dadE dE liciTaÇÃo nº 008/2022-Hol, em consonância com o disposto 
no art. 25, caput, da lei nº 8.666/93, e alterações, em favor da empresa 
KoNica MiNolTa HEalTHcarE do BraSil iNdÚSTria dE EQUiPaMEN-
ToS MÉdicoS lTda, contratação de empresa para Prestação de serviço de 
manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, do aparelho 
de raioS-X diGiTal ModElo aEro-drX10, Marca: KoNica MiNolTa, 
rP: 27426, pelo período de 12 (doze) meses.
fundamento legal: art. 25, caput da lei nº 8.666/93.
No valor total de r$ 184.404,00 (cento e oitenta e quatro mil quatrocentos 
e quatro reais).
Belém, 03 de agosto de 2022.
iVETE GadElHa VaZ
diretora Geral

Protocolo: 835391

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico Nº 083/2022
Processo nº 2022/162574
objeto: Serviço de manutenção preventiva e corretiva para cadeiras de 
hemodiálise.
a autoridade competente do Hospital ophir loyola, homologa o aludido 
certame, efetuado sob o critério “Menor Preço”, em favor das empresas:
f SoT PrESTaÇÃo dE SErViÇoS MaNUTENÇÃo dE MÓVEiS SlU lTda: r$ 35.700,00
3i coMÉrcio E SErViÇoS dE MaNUTENÇÃo EM EQUiPaMENToS ElETro-
MEcÂNicoS-EirEli: r$ 7.200,00
Valor Total da licitação: r$ 42.900,00
Belém, 02 de agosto de 2022
diretora Geral: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 835694
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FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 774/2022/caPe/FscMP
a Presidente da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, em 
exercício, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
lei nº 6.178, de 30 de dezembro de 1998, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o PaE nº 2022/585122
rESolVE:
i - dESiGNar a servidora aNa claUdia liMa dE SoUZa, Enfermeira, ma-
tricula – 573.779/6, lotada na Gerência da central de Material Esterilizá-
vel. os contatos serão realizados através do telefone (91) 991845679 e do 
email: ana.claudia@santacasa.pa.gov.br, para exercer o encargo de fiS-
cal do coNTraTo nº 221/2022/fScMP, oriundo do PE Nº 043/2022/fS-
CMP; firmados pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ - FSCMP 
com a empresa STEriS SolUTioNS do BraSil iMPorTaÇÃo E coMEr-
cialiZaÇÃo dE ProdUToS da SaÚdE lTda, cNPJ: 59.233.783/0004-
49, tendo como objeto a aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS MÉdicoS HoS-
PiTalarES (aUToclaVE).
ii - dESiGNar para fiScal SUBSTiTUTo indicamos a servidora roSiMairY 
MaGNo rEiS, Enfermeira, matrícula Nº 541952581, lotado na Gerência 
de central de Material Esterilizável - GcME, Telefone: (91) 981340175, 
e-mail: rosimairyr@gmail.com.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém/Pa, 03 de agosto de 2022.
BrUNo MENdES carMoNa
PrESidENTE
fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará
coNTraTaNTE

Protocolo: 835856
Portaria Nº 760/2022 – caPe/GP/FscMP
o PrESidENTE EM EXErcÍcio da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEri-
cÓrdia do Pará, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferi-
das pelo decreto do dia 15/06/2022, publicado no doE n° 35.010,
coNSidEraNdo os autos do processo nº 2022/955062;
coNSidEraNdo o disposto da lei nº 9.348 de 19.11.2021, que alterou o 
art. 91, da lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994.
r E S o l V E:
i - coNcEdEr ao servidor odaGiElSoN PaNToJa PiNHEiro, id. funcio-
nal nº 5955162/2, Técnico de Enfermagem, lotado na Gerência de Pedia-
tria, 20 (vinte) dias de licença Paternidade, no período de 24/07/2022 a 
12/08/2022, formalizada de acordo com a certidão nº 066431 01 55 2022 
1 00164 008 0118561 54.
ii - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a partir de 24/07/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 29 de julho de 2022.
TiaGo dE liMa riBEiro
Presidente em exercício da fScMP

Protocolo: 835971

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

extrato de termo de distrato
Servidor (a): adria MilENa alVES da cUNHa
id. fUNcioNal: 5955426/1
Término de Vinculo: 27/07/2022
Tipo de Vínculo: contrato Temporário
Motivo: a PEdido do SErVidor
Órgão: fundação Santa casa de Misericórdia do Pará
cargo: aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo
PaE: 2022/949350
ordenador: TiaGo dE liMa riBEiro
Belém, 29 de JUlHo de 2022.

Protocolo: 835450

coNtrato
.

coNtrato: 221/2022/FscMP
Exercício: 2022
objeto: aquisição de EQUiPaMENToS MÉdicoS HoSPiTalarES (aUTo-
claVE)
Valor: r$ 2.000.000,00
data de assinatura: 03/08/2022
Vigência: 03/08/2022 a 03/08/2023
Pregão eletrônico nº 043/2022/fScMP - PaE Nº 2022/585122
fUNcioNaiS ProGraMáTicaS: 10.302.1507.8288 e 
10.302.1507.8289; foNTES dE rEcUrSoS: 0101, 0103, 0261, 0269, 
0301008850 e seus respectivos superavits; ElEMENTo dE dESPESa: 449052
coNTraTada: STEriS SolUTioNS do BraSil iMPorTaÇÃo E coMEr-
cialiZaÇÃo dE ProdUToS da SaÚdE lTda, cNPJ n.º 59.233.783/0004-49,
ENdErEÇo: av Piraiba, 352, sala 10, centro comercial Jubran, Barueri-SP, 
cEP: 06460-121, Telefone: (11) 3372-9499
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 835849

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº 178/2022/FscMP
ÓrGÃo GErENciador: fundação Santa casa de Misericórdia do Estado 
do Pará. Processo licitatório nº 2021/751045. PrEGÃo ElETrÔNico SrP 
Nº 006/2022.
oBJETo: registro de preços objetivando a futura e eventual aquisição filtro 
Bacteriano Viral, incentivador respiratório, Máscara facial coxim, Mascara 
de oxigênio, Sistema de drenagem Torácica, Touca descartável, avental 
Gramatura 30, conforme especificações constantes do Termo de Referência 
(anexo i do Edital).
EMPrESa VENcEdora: Mr SafETY TEcHNoloGY EirEli, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o nº: 18.344.665/0001-88, item:04 com valor total: r$ 
10.396,40 (dez mil, trezentos e noventa e seis reais e quarenta 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: 835459

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

errata
.

errata do extrato de contrato temporário publicado no doe nº 
35.051, de 19/07/2022, referente ao servidor EdiBErTo SoarES dE 
alMEida, analista de Suporte de Sistemas.
oNde se LÊ: data de admissão-01/07/2022 e Término de Vínculo - 30/06/2023;
Leia-se:  data de admissão -30/06/2022 e Término de Vínculo –31/12/2022
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 03 de agosto de 2022.
Paulo andre castelo Branco Bezerra
Presidente da fundação Hemopa

Protocolo: 835594
errata do extrato de contrato temporário publicado no doe nº 35.051, 
de 19/07/2022, referente ao servidor JUaN MoNTEiro da SilVa, Médico.
oNde se LÊ: data de admissão-01/07/2022 e Término de Vínculo - 30/06/2023;
Leia-se:  data de admissão -30/06/2022 e Término de Vínculo –31/12/2022
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém – Pa, 03 de agosto de 2022.
Paulo andre castelo Branco Bezerra
Presidente da fundação Hemopa

Protocolo: 835596

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 073/2022 - decorreNte 
de PreGÃo eLetrÔNico Nº. 046/2022- Processo 

adMiNistratiVo Nº 2022/718818.
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMoTEraPia E HEMaToloGia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: GTX ENGENHaria lTda, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no cNPJ sob o nº 32.300.342/0001-13 com sede na av. rio Branco 
nº 2378, cEP: 76890-000, neste ato representada por seu representante 
legal rafaEl caMPioTo dE carValHo rocHa, portador da cédula de 
identidade nº. 132.9653 SESdc/ro, cPf/Mf sob o nº. 000.726.832-79, 
doravante denominada coNTraTada
do oBJETo: o objeto do presente contrato é por objetivo estabelecer 
as condições para contratação de empresa especializada em serviços de 
elaboração e detalhamento de projetos executivos, incluindo documentos 
técnicos, especificações técnicas, planilhas de quantitativos e custos, plani-
lhas de composição de custos unitários de serviços e cronograma físico-fi-
nanceiro, para implantação em uma área de 300 m² (metros quadrados), a 
nova Unidade de coleta do Shopping Metrópole ananindeua, da fundação 
centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará.
do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo de 90 (noventa) dias conta-
dos da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, caso compatível 
com a legislação que rege a matéria, por prazo e condições a serem firma-
dos através de termo aditivo;
doS rEcUrSoS: os recursos orçamentários necessários para atender às 
despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratan-
te, como a seguir especificado:
Unidade orçamentária: 90101
Programa de Trabalho: 10122129783380000 E 10302150782930000
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339039
do Valor: o valor global do presente contrato é de r$ 14.823,00 (quator-
ze mil oitocentos e vinte e três reais).
do fiScal do coNTraTo: Na forma do que dispõe o artigo 67, da lei nº 
8.666/93, o objeto deste contrato será acompanhado e fiscalizado pela 
Servidora rebeca Guerra Trindade, Gerente de infraestrutura, lotada na 
gerência de infraestrutura (GEiNE).
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: 02 de agosto de 2022.
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa – contratante
rafael campioto de carvalho rocha- GTX ENGENHaria lTda- contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - 
cPf nº 229.089.192-49.

Protocolo: 835707
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aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 058/2022 – HeMoPa
Processo administrativo eletrônico nº 2022/273454
OBJETO: Aquisição de material gráfico “impressos em geral”, conforme es-
pecificações e modelo contidos no Termo de Referência, pelo período de 
12 (doze) meses.
Edital disponível em: www.gov.br/compras e www.compraspara.pa.gov.br 
no Mural de licitações.
UaSG da fundação HEMoPa: 925452
SESSÃo PÚBlica: 17/08/2022 (quarta-feira)
local: www.gov.br/compras
Hora: 09 Horas. (Horário de Brasília)
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10122129783380000 e 10302150782930000
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339030
ordenador da despesa: Paulo andré castelo Branco Bezerra.

Protocolo: 835452

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 865 de 03 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 698712/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de ParTiciPar da caMPaNHa EXTErNa dE caPTaÇÃo dE caNdi-
daToS a doadorES dE SaNGUE No MUNiciPio dE aNaNiNdEUa/Pa nos 
dias 03 e  04/08/2022.
SHirliaNE SilVa dE MoraES, cPf: 847236372-49, Servente/coPa, 
MaT.: 571746631, 1,0 diaria.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  03 de  agosto de  2022  .
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 835692
Portaria Nº 864 de 03 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 938493/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de ParTiciPar dE iNVENTário dE BENS MoViES E dE coNSUMo, 
TrEiNaMENTo SiSPaT WEB, SiSMaT No HEMoNUclEo dE caPaNEMa/Pa 
E ViSiTa aS aG. TraNSfUSioNaiS dE BraGaNÇa/Pa E SaliNaS/Pa No 
PEriodo dE 22 a 28/08/2022
PEdro PaUlo ViNaGrE, cPf: 402556462-91, ag. admin./GEraP, MaT.: 
56308191, 6,5 diarias e JoSÉ aUGUSTo doS SaNToS MoraES, cPf: 
302569502-10, ag. admin./GEraP, MaT.: 59372112, 6,5 diarias.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará, 03 de  agosto  de  2022.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 835687
Portaria Nº 861 de 02 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 941267/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de coNdUZir SErVidor ao MUNiciPio dE caSTaNHal/Pa no dia  
30/07/2022 .
lUiZ EMaNUEl UrSUliNo dE fEaNÇa, cPf: 146.353.302-06, Motorista/
GETra, MaT.: 541949162, 0,5 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  02 de  agosto  de  2022.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 835682
Portaria Nº 860 de 02 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 931820/2022.
rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de ParTiciPar da caMPaNHa EXTErNa dE caPTaÇÃo dE caNdi-
daToS a doadorES dE SaNGUE No MUNiciPio dE aNaNiNdEUa/Pa no 
dia 13/08/2022.
alVaro lUiZ SErrÃo doS SaNToS, cPf: 184249882-72, ag. Port./co-
loG, MaT. 55940731, 0,5 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  02 de  agosto  de  2022.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 835676
Portaria Nº 859 de 02 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 931810/2022.

rESolVE:  conceder diária(s) ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  ob-
jetivo  de ParTiciPar da caMPaNHa EXTErNa dE caPTaÇÃo dE caNdi-
daToS a doadorES dE SaNGUE No MUNiciPio dE aNaNiNdEUa/Pa nos 
dias 03 e 04/08/2022.
alVaro lUiZ SErrÃo doS SaNToS, cPf: 184249882-72, ag. Port./co-
loG, MaT. 55940731, 1,0 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  02 de  agosto  de  2022.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 835670

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

Portaria
.

Portaria Nº 427 de 02 de aGosto de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram designadas pelo de-
creto Governamental de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE/Pa nº 
34.848, do dia 31 de janeiro de 2022;
coNSidEraNdo a lei n° 5.810 de 24.01.94, lei Estadual nº 7.071/07, de 24 
de dezembro de 2007, decreto nº 1.945 de 13 de agosto de 2005, decreto nº 
249 de 11 de outubro de 2011 e decreto nº 1.338, de 30 de julho de 2015.
rESolVE:
i - designar sob a presidência do primeiro os servidores:
TaTiaNa VEra PiNHEiro rEiS, Psicólogo, matrícula funcional nº. 
5829887/2, JoSiE PErEira da MoTa, Psicólogo, matrícula funcional nº 
54190144/1, NadJa PolYaNa alMEida BaTiSTa, auxiliar administrativo, 
matrícula funcional 54186962/2, como membros titulares e Maria dalVa 
MarTiNS caldaS, agente administrativo matricula funcional 5149223/ 1, 
lUiS carloS fErrEira liMa, assistente Social, matrícula funcional nº 
3206424/ 2, como membros suplentes da comissão Especial da avaliação 
e desempenho – cESad.
ii – revoga-se as demais disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente / fHcGV

Protocolo: 835730
Portaria Nº 416 de 03 de aGosto de 2022
a diretora administrativo-financeiro da fundação Pública Estadual Hospital 
de clínicas Gaspar Vianna, no uso da competência que lhe foi delegada 
pela PorTaria de nº 151, de 22 de março de 2022, publicada no doE/Pa 
nº 34.903, de 23 de março de 2022;
coNSidEraNdo o descumprimento parcial das obrigações assumidas pela 
empresa compromitente fornecedora da ata de registro do Preços Nº 08/2022, 
oriunda da Nota de Empenho Nº 2022NE00236 e PE - SrP Nº 95/2021;
coNSidEraNdo manifestação jurídica nos autos do Processo nº 
2022/453975, favorável a apuração da conduta da empresa compromiten-
te fornecedora, diante de fatos e documentos acostados aos autos;
rESolVE:
1 – dETErMiNar a instauração de processo administrativo para apuração 
de responsabilidade contratual em face da empresa BioliNE coMErcial 
lTda, em razão da pendência de entrega de introdutores 6f valvulado ara-
mado contra lateral 45 cm ponta reta nos autos do processo mencionado;
2 – REMETER os autos ao SECONC para expedição de notificação à empre-
sa, a fim de, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresente Defesa 
Prévia, assegurando os princípios da ampla defesa e do contraditório.
  dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
cláUdia ViNaGrE dE MEllo
diretora administrativo-financeiro/fPEHcGV

Protocolo: 835982
Portaria Nº 415 de 03 aGosto de 2022
a diretora administrativo-financeiro da fundação Pública Estadual Hospital
de clínicas Gaspar Vianna, no uso da competência que lhe foi delegada 
pela Portaria nº 151, de 22 de março de 2022, publicada no doE/Pa nº 
34.903, de 23 de março de 2022;
coNSidEraNdo o descumprimento parcial das obrigações assumidas
pela empresa a P c l coMÉrcio dE MaTEriaiS MÉdicoS E HoSPiTala-
rES EirEli no contrato nº 59/2022, formalizado por meio da dispensa de 
licitação nº 25/2022;
coNSidEraNdo manifestação jurídica nos autos do Processo nº
2022/4572653, favorável a apuração da conduta da empresa, diante de 
fatos e documentos acostados aos autos;
rESolVE:
1 – dETErMiNar a instauração de processo administrativo para apuração
de responsabilidade contratual em face da empresa a P c l coMÉrcio dE 
MaTEriaiS MÉdicoS E HoSPiTalarES EirEli, para apuração das irregula-
ridades e/ou inconformidades ocorridas nos autos do processo mencionado;
2 – REMETER os autos ao SECONC para expedição de notificação à empresa, 
a fim de, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresente Defesa Pré-
via, assegurando os princípios da ampla defesa e do contraditório.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
cláUdia ViNaGrE dE MEllo
diretora administrativa-financeiro/fPEHcGV

Protocolo: 835975
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Portaria N° 393 de 26 de JULHo de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram designadas pelo de-
creto Governamental datado de 28 de janeiro de 2022, publicado no doE
-Pará nº 34.848 de 31 de janeiro de 2022;
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013.
rESolVE:
designar a Servidora Salomé aparecida Pinto Soares dos Santos, matrícula 
54193804/1, para acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:
• CONTRATO Nº 185.2022 - CIRUBEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE 
ProdUToS MÉdicoS E HoSPiTalar EirEli
oBJETo: aquisição emergencial de 51(cinquenta e uma) poltronas para 
hemodiálise com estruturas reforçadas, para uso de pacientes, incluindo 
os obesos, no Serviço de Terapia renal Substitutiva da fundação Pública 
Hospital de clínicas Gaspar Vianna e centro de Hemodiálise Monteiro leite.
ViGÊNcia: início em 27/07/2022 e término em 25/01/2023.
ProcESSo Nº 2022/238260
ModalidadE dE liciTaÇÃo: dispensa de licitação Nº 60/2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 835967

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 420 , de 02 de aGosto de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 28 de Janeiro de 2022, publicado no doE nº 34.848 de 31 de 
Janeiro de 2022.
rESolVE,
coNcEdEr afastamento de licença Prêmio aos servidores da fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna – fHcGV, abaixo rela-
cionados, de acordo com o art. 98 da lei nº 5.810/94. referente ao mês 
de aGoSTo/2022.
1º Periodo

MatricULa NoMe carGo triÊNio
dias 

coNcedi-
dos

Periodo 
coNcedido

Porta-
ria aN-
terior

54180193/2 aNdrEa fErrEira SilVa fiSioTEraPEUTa 01/11/2016 a 
31/10/2019 30 01/08/2022 a 

30/08/2022 -

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

Protocolo: 835488
Portaria Nº 422, de 03 de aGosto de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 28 de Janeiro de 2022, publicado no doE nº 34.848 de 31 de 
Janeiro de 2022.
rESolVE,
coNcEdEr afastamento de licença Prêmio aos servidores da fundação 
Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna – fHcGV, abaixo rela-
cionados, de acordo com o art. 98 da lei nº 5.810/94. referente ao mês 
de aGoSTo/2022.
2º Periodo

MatricULa NoMe carGo triÊNio dias coN-
cedidos

Periodo 
coNcedido

Portaria aNte-
rior

5077176/1 adaMilToN NoNaTo 
MaciEl corrEa

aGENTE dE 
PorTaria

15/03/2004 a 
14/03/2007 30 02/08/2022 a 

31/08/2022 666-29/10/2014

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

Protocolo: 835747

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Laudo: 166/22 (Pae: 2022/960327)
Nome: TErEZa cilENE SaNToS dE liMa
Matrícula: 5942026/1
cargo/lotação: Técnico de Enfermagem/fHcGV
Período: 20/07/2022 a 26/07/2022

Protocolo: 835536

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 185/2022
Valor: r$ 509.490,00 (QUiNHENToS E NoVE Mil, QUaTrocENToS E No-
VENTa rEaiS)                                                                                                                                         
objeto: aquisição emergencial de 51(cinquenta e uma) poltronas para 
hemodiálise com estruturas reforçadas, para uso de pacientes, incluindo 
os obesos, no Serviço de Terapia renal Substitutiva da fundação Pública 
Hospital de clínicas Gaspar Vianna e centro de Hemodiálise Monteiro leite.   
data de assinatura: 27/07/2022
Vigência. início em 27/07/2022 e término em 25/01/2023.
dispensa Nº 60/2022
orçamento 2022

funcional Programática: 10.302.1507.8289
Natureza da despesa: 449052
fonte do recurso: 0269 ou 0669
Plano interno: 1040008289E
origem do recurso: Estadual
contratado:
NoME: cirUBEl coMÉrcio E rEPrESENTaÇÕES dE ProdUToS MÉdicoS 
E HoSPiTalar EirEli
Endereço: rUa doS MUNdUrUcUS, 3616 - GUaMá
BElÉM/Pará
cEP: 66.063-495
Telefone: (91) 3355-1366 – 98217-2600
E-Mail: gerencia2@cirubel.com.br
ordenador: ricardo Jorge de Moura Palheta

Protocolo: 835964

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 1°
data da assinatura: 02/08/2022
Classificação do Objeto: Outros
Justificativa: Tem por finalidade a alteração da sede e do CNPJ da empresa 
contratada, face o contrato n° 310/2021.
Exercício: 2022
contratado: PHiliPS MEdical SYSTEMS lTda
Endereço: rodovia fernão dias, s/n, KM 947.4 Galpão cd4 modulo B, Bair-
ro dos Pires
cEP: 37.640-000
Extrema-MG
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa.

Protocolo: 835417

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade Pregão Eletrônico
Número: 116/2022
 a presente licitação tem por objeto a aquisição de equipamentos de pro-
teção individual (EPi) para atender a necessidade de 12 (doze) meses na 
clínica de Hemodiálise Monteiro leite (cHMl) e do Serviço de Terapia re-
nal Substitutiva (STrS), da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna – FPEHCGV, conforme especificações do Termo de Referên-
cia - anexo i, o qual é parte integrante do edital, para adquirir nos prazos 
e condições constantes no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: lucilene Pereira Tavares
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 19/08/2022
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 835576

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 103/FHcGV/2022
oBJETo: a presente licitação tem por objeto o registro de Preços para 
aquisição eventual de Enxertos cardíacos, em regime de antecipação, para 
realização de procedimentos de cirurgia cardíaca em pacientes do SUS, 
por um período de 12 (doze) meses, na fundação Pública Estadual Hospital 
de clínicas Gaspar Vianna (fPEHcGV).
eMPresa(s) VeNcedora(s):

iTEM ESPEcificaÇÃo QUaNT Valor UNiTário VENcEdor

1. 

ENXErTo arTErial TUBUlar iNorGÂNico rETo 
(PTfE ou dacroN) flexível com colágeno; linha 
guia; alta resistência; 70cm de comprimento; 

mínima porosidade; estéril. Nos calibres: 16mm, 
18mm, 20mm, 22mm, 24mm, 26mm, 28mm, 30mm 

e 32mm.

30 r$ 6.550,00 ViTTal MEd ProdUToS 
HoSPiTalarES lTda

2. 

ENXErTo arTErial iNorGÂNico coM VálVUla 
MEcÂNica. Válvula duplo folheto de disco; conduto 
valvado; com dacron revestido de colágeno (pré-
coagulado). Nos tamanhos: 21 ou 22mm, 23 ou 

24mm, 25 ou 26mm, 27 ou 28mm e 29 ou 30mm.

30 iTEM dESErTo

3. 
ENXErTo arTErial iNorGÂNico coM VálVUla 

BiolÓGica. Nos tamanhos: 21mm, 23mm, 25mm, 
27mm e 29mm.

30 r$ 13.300,00 ViTTal MEd ProdUToS 
HoSPiTalarES lTda

4. 

ENXErTo ValVUlado MoNocÚSPidE fixado em 
glutaraldeído purificado a 0,5% tamponado em ph 
7,4 (+/-0,2), com tampão de fosfato, esterelizado 

em glutaraldeído a 0,5% e formaldeído a 4%. Emba-
lado em recipiente de PVc transparente e apirogêni-
co. Nos tamanhos aproximados: 9 ou 10mm, 11 ou 
12mm, 13 ou 14mm, 15 ou 16mm, 17 ou 18mm, 19 

ou 20mm e 21 ou 22mm.

50 iTEM caNcElado No JUlGaMENTo

5. 

ENXErTo arTErial TUBUlar dE PTfE, com mínimo 
de 10cm de comprimento. reto, liso e elasticidade 

(strech). Nos calibres: 3mm (impregnado com 
anticoagulante), 3,5mm e 4mm

30 r$ 8.100,00 ViTTal MEd ProdUToS 
HoSPiTalarES lTda
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6. 

ENXErTo arTErial TUBUlar dE PTfE com tama-
nho igual ou acima de 20cm de comprimento, reto, 

liso e elasticidade (strech). Nos calibres: 16mm, 
18mm e 20mm

30 r$ 9.285,17 BioSaUdE ProdUToS 
HoSPiTalarES lTda

7. 

ENXErTo arTErial ValVado orGÂNico, para 
reconstrução da via de saída do ventrículo direito. 
Nos tamanhos: 10 ou 11mm, 12 ou 13mm, 14 ou 

15mm, 16 ou 17mm, 18 ou 19mm.

20 iTEM caNcElado No JUlGaMENTo

ToTal do PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 103/fHcGV/2022:
r$ 1.117.055,10 (Um milhão, cento e dezessete mil, cinquenta e cinco 
reais e dez centavos)
Belém/Pa, 03 de agosto de 2022.
dr. ricardo Jorge de Moura Palheta
ordenador responsável

Protocolo: 835580

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa 71/2022
Valor r$ 14.950,00 (quatorze mil, novecentos e cinquenta reais)
objeto: aquisição de oPME para realização de procedimento em Paciente 
do SUS.
Data de Ratificação: 03/08/2022
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 00269,0103.
origem do recurso: Estadual
contratado
NoME: BioSaUdE ProdUToS HoSPiTalarES lTda
Endereço: TraVESSa doM roMUaldo dE SEiXaS, 427 - UMariZal
BElÉM – Pará – cEP: 66050-110
Telefone: (091) 3241-1150
E-mail: licitacoes@biosaudenet.com.br
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 835558
disPeNsa 70/2022
Valor r$ 10.000,00 (dEZ Mil rEaiS)
objeto: aquisição de oPME para realização de procedimento hemodinâmi-
co em Paciente do SUS.
Data de Ratificação: 03/08/2022
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 339030
fonte do recurso: 0269,0103.
origem do recurso: Estadual
contratado
NoME: BioTEcH diSTriBUidora E rEPrESENTaNTE lTda.
Endereço: Trav. Quintino Bocaiúva, 2301, sala 1014, 1012, 1013, cremação
BElÉM – Pará – cEP: 66045-315
E-mail: cotacao@biotech-rpv.com
ordenador: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 835428

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 426, de 01 de aGosto de 2022
o diretor Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 28 de Janeiro de 2022, publicado no doE nº 34.848 de 31 de 
Janeiro de 2022.
rESolVE:
EXclUir, o nome da servidora abaixo relacionada, da PorTaria n°349 de 
20/06/2022, publicada no doE nº 35.018 de 23/06/2022, que concedeu 
férias aos servidores da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna – fHcGV, no mês de JUlHo dE 2022.
PErÍodo aQUiSiTiVo 2020/2021

MatricULa NoMe Periodo

54195156 1 floriNda da coNcEicao dE SoUZa caBral 18/07/2022 a 16/08/2022

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

Protocolo: 835494

.

.

oUtras MatÉrias
.

decisÃo adMiNistratiVa
processo Nº 2022/236613
acolho a fundamentação da manifestação jurídica nos autos principais, 
após interposição de recurso administrativo pela empresa crEMEr S/a, 
contra aplicação da penalidade de adVErTÊNcia, por meio da PorTaria 
Nº 359, de 23 de junho de 2022, publicada no doE/Pa nº 35.020 de 24 de 
junho de 2022, e decido:
1 – MaNTEr a penalidade de multa supramencionada, com fulcro no art. 
87, inciso i da lei nº 8.666/93; e,

2 – ENCAMINHAR os autos à GEAF/SECONC para notificação da empresa 
acerca da decisão, bem como registro da penalidade junto ao Sicaf.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 18 de julho de 2022.
ricardo JorGE dE MoUra PalHETa
diretor Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 835979

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO
DO ARAGUAIA

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 336 de 01 de aGosto de 2022
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
clEYdSoN aMoriM dE SoUSa – MaT. 54184847-1, MoToriSTa
SaMia criSTiNa lacErda BUraTTi – MaT. 5952005-1, TÉcNico dE EN-
fErMaGEM
Nº 1.0 diária (coMPlETa)
PErÍodo: dE 23/07/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira
Portaria Nº 338 de 02 de aGosto de 2022
oBJETiVo: coNdUZir E acoMPaNHar PaciENTE do Hr dE coNcEiÇÃo 
do araGUaia ao HoSPiTal da diViNa ProVidÊNcia EM BElÉM - Pa.
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): BElÉM/Pa
SErVidor (ES):
clEYdSoN aMoriM dE SoUSa – MaT. 54184847-1, MoToriSTa
SaMia criSTiNa lacErda BUraTTi – MaT. 5952005-1, TÉcNico dE EN-
fErMaGEM
Nº 3.5 diária
PErÍodo: dE 28 À 31/07/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira

Protocolo: 835984

.

.

secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº94 de 28/07/2022-setraN, publicada no doe nº 
35.064 de 02.08.2022, os seguintes termos:
onde lê se: Processo nº 2022/940148- PaE
Leia-se: Processo nº 2022/946997- PaE

Protocolo: 835646
Portaria Nº 246 de 28 de JULHo de 2022
o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro no uso das atribuições que 
lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 02 de 11 de janeiro de 2019, 
publicada no doE nº 33.781 de 15.01.2019;
considerando o teor do PaE nº 2022/899254;
rESolVE:
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 246 de 28.07.2022, publicada no 
doE nº 35.052 de 20.07.2022, que concedeu diárias a servidora SElMa 
lÚcia fiGUEirEdo coSTa GoUVEia , ocupante do cargo em comissão de 
coordenador, referente a SVS nº 176/2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do diretor administrativo e financeiro, 28 de julho de 2022
fraNciSco EdVaN dE oliVEira
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 835649
assunto: diária
Portaria Nº 268 de 02 de aGosto de 2022
Servidor (a): MarilEY KaTia aGUiar da SilVa
id. funcional: 5692229/4
cargo: coordenador de Núcleo
lotação: assessoria de comunicação
Período: 30/06/2022
destino: Barcarena
Quantidade de diárias: 0,5 (meia)
objetivo: fazer cobertura jornalística da entrega da Pa – 483
assunto: Suspender férias
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Portaria Nº 270 de 03 de aGosto de 2022
SUSPENdEr, a contar de 16.08 a 14.09.2022, por necessidade de serviço, 
o gozo das férias do servidor claUdoMiro BarBoSa JUNior id. funcional 
nº 3274659/1, ocupante do auxiliar de administração, referente ao 
exercício de 12.08.2021 a 11.08.2022, concedido por meio da PorTaria 
Nº 198 de 28.06.2022, publicada no doE nº 35.032 de 04/07/2022
assunto: licença Prêmio
Portaria Nº 271 de 03 de aGosto de 2022
Servidor (a): alBa lÚcia fErrEira dE oliVEira
id. funcional: 3274870/1
cargo: Técnico de contabilidade
lotação: Gabinete do Secretário/conjur
Período: 02. a 31.08.2022
Nº de dias: 30 (trinta)
Triênio: 21/06/1983 a 20/06/1986
Portaria Nº 272 de 03 de aGosto de 2022
Servidor (a): NElSoN alVES TEiXEira
id. funcional: 3278271/1
cargo: Braçal
lotação: diretoria de Planejamento de infraestrutura de Transportes
Período: 18.07 a 15.09.2022
Nº de dias: 60 (sessenta)
Triênio: 27/02/2010 a 26/02/2013
Portaria Nº 273 de 03 de aGosto de 2022
Servidor (a): JoSE Maria SilVa
id. funcional: 3274080/1
cargo: auxiliar de Portaria
lotação: Gerência de Serviços Gerais
Período: 01.08 a 28.11.2022
Nº de dias: 120 (cento e vinte)
Triênio: 16/03/1979 a 15/03/1982 e 16/03/1982 a 15/03/1985
Portaria Nº 274 de 03 de aGosto de 2022
o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro no uso das atribuições que 
lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 02 de 11 de janeiro de 2019, 
publicada no doE nº 33.817 de 06.03.2019,
coNSidEraNdo o teor da PorTaria coletiva de férias nº 267/2022
caNcElar o período de férias do servidor antônio carlos araújo da costa, 
id. funcional nº 3276996/1, ocupante do cargo Vigia, lotado na Gerência 
de Serviços Gerais – GSG, concedida no período de 15/09 à 14/10/2022, 
referente ao período aquisitivo de 11/06/2021 à 10/06/2022, através da 
PORTARIA Férias Coletiva nº 267 de 28/07/2022, publicada no Diário Oficial 
do Estado – doE nº 35.062  de 29/07/2022, motivo de concomitância com 
licença prêmio.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GaBiNETE do dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro, em 03/08/2022
fraNciSco EdVaN dE oliVEira
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 835952

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do 1º terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo de PraZo
Processo Nº 2019/523055 aNeXo: 2022/550484
coNtrato Nº: 021/2021
JUSTificaTiVa: decorre da solicitação feita pela contratada, motivado pelo 
interesse na continuação da prestação de serviços, devidamente acolhida e 
autorizada pela autoridade Superior e Setor Técnico, com fundamento no 
art. 57, §, ii da lei nº 8.666/93.
PraZo: 06 (seis) meses.
iNic. ViG.: 25/07/2022 TErM. ViG.: 25/01/2023
daTa da aSSiNaTUra: 22/07/2022.
coNTraTada: NG - ENGENHaria E coNSTrUÇÕES lTda.
cNPJ: 04.326.648/0001-03
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 835940
eXtrato do 1° terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo PraZo
coNtrato N°.: 05/2022
Processo Nº.: 2022/81492 
JUSTificaTiVa: a elaboração do presente termo aditivo de prorrogação 
de prazo, decorre da Manifestação da dirTEc e anuência da contrata de-
vidamente autorizada pelo Secretário de Estado de Transportes, com fun-
damentado no art. 57, §1, inciso ii da lei federal nº. 8.666/93, Jurispru-
dência do TcU, especialmente nos acórdãos n° 1801/2014, n° 2840/2011, n° 
3280/2010 todos de Plenário, passando, consequentemente, os documentos 
referenciados a fazerem parte integrante e indissociável deste instrumento.
iNic. dE ViG.: 16/07/2022 TÉrM. ViG.: 13/10/2022
daTa da aSSiNaTUra: 25/07/2022.
PraZo: 90 (noventa) dias.
coNTraTada: l.S.E laBoraTÓrio dE SiSTEMaS ESTrUTUraiS lTda
cNPJ: 04.952.600/0001-00.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 835938

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo 
de PraZo ao coNVÊNio

Nº. do convênio: 049/2020 Processo nº 2019/410766
Nº. do termo: 6º  data de assinatura: 27/08/2022
Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convê-
nio nº 049/2020 é em decorrência da solicitação da Prefeitura Municipal de 
Ourilândia do Norte através do Oficio N° 136/2022-GABPMON, Consideran-
do que devido ao atraso que teve na liberação da última parcela, a empre-
sa construserv, resolveu paralisar a obra, alegando que com o passar dos 
dias teve muito aumento nos materiais usados para execução da referida 
obra. Então a empresa solicitou a este município um reequilíbrio de preços, 
o qual está sendo analisada por este município a possível aprovação do 
termo aditivo, para que a obra não seja prejudicada. Tal prorrogação de 
prazo encontra fundamento na lei nº. 8.666/93, bem como na cláusula 
Quinta, 5.1, alínea “h”, passando consequentemente os documentos supra 
referenciados a fazer parte integrante deste instrumento.
Prazo: 60 (sessenta) dias inic. de Vig.: 13/08/2022 T. Vig.: 11/10/2022.
NoME: PrEfEiTUra MUNiciPal dE oUrilÂNdia do NorTE/Pa cNPJ nº: 
22.980.643/0001-81.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira – SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 835664
eXtrato de terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo 

de PraZo ao coNVÊNio
Nº. do convênio: 127/2021  Processo nº 2021/1109190
Nº. do Termo: 1º  data de assinatura: 01/08/2022
o presente Termo aditivo de Prorrogação de Prazo ao convênio nº 127/2021 
é decorrente da solicitação feita através do ofício n° 030/2022 - aProJ 
emitido pela Prefeitura Municipal de ourém, considerando que, devido ao 
período de inverno amazônico de maio a junho de 2022, teve a necessida-
de de paralisar os serviços, por conta das enchentes no município conforme 
decreto n° 26 de 24 de maio de 2022, e registro do clima Monitoramen-
to Brasil cPTEc/iNPE em anexo, que prejudicou em demasia a execução 
dos serviços proposto no cronograma de execução em anexo (seq.95-97). 
a prorrogação de prazo encontra fundamento na lei nº. 8.666/93, bem 
como na cláusula Quinta, item i, alínea “j”, passando consequentemente os 
documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste instrumento.
Prazo: 120 (cento e vinte) dias inic. de Vig.: 13/08/2022  T. Vig.: 10/12/2022.
Parte: PrEfEiTUra MUNiciPal dE oUrÉM - cNPJ Nº: 05.149.133/0001-48
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira– SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES

Protocolo: 835662

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 162/2022-GP, de 03 de aGosto de 2022.
o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro da companhia de Portos e 
Hidrovias do Estado do Pará – cPH, no exercício das suas atribuições que 
lhe foram conferidas pelo Decreto de 16 de Abril de 2018 no Diário Oficial 
do Estado n° 33.598;
r E S o l V E:
coNcEdEr o gozo de férias, no período de 05/09/2022 a 09/09/2022, o 
servidor aNdrÉ filiPE SilVa fErrEira, ocupante do cargo de SEcrETário 
i, Matrícula n° 5945620, interrompidas por meio da PorTaria Nº 152/2021- 
GP de 26/10/2021, publicada no doE n° 34.749 de 27/10/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
diretoria administrativa e financeira da companhia de Portos e Hidrovias 
do Estado do Pará – cPH, 03 de agosto de 2022.
HUGo PENNa HacHEM
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 835891
Portaria Nº 161/2022-GP, de 03 de aGosto de 2022.
o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro da companhia de Portos e 
Hidrovias do Estado do Pará – cPH, no exercício das suas atribuições que 
lhe foram conferidas pelo Decreto de 16 de Abril de 2018 no Diário Oficial 
do Estado n° 33.598;
r E S o l V E:
coNcEdEr o gozo de férias, no período de 17/08/2022 a 31/08/2022, o 
servidor KlEBEr dE JESUS PErEZ SoUZa, ocupante do cargo de Supervisor 
ii, Matrícula n° 5948966, interrompidas por meio da PorTaria Nº 153/2021- 
GP de 04/11/2021, publicada no doE n° 34.757 de 05/11/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
  diretoria administrativa e financeira da companhia de Portos e Hidrovias 
do Estado do Pará – cPH, 03 de agosto de 2022.
HUGo PENNa HacHEM
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 835888
Portaria Nº 163/2022-GP, de 03 de aGosto de 2022.
o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro da companhia de Portos e 
Hidrovias do Estado do Pará – cPH, no exercício das suas atribuições que 
lhe foram conferidas pelo Decreto de 16 de Abril de 2018 no Diário Oficial 
do Estado n° 33.598;
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r E S o l V E:
coNcEdEr férias regulamentares ao servidor da companhia de Portos e
Hidrovias do Estado do Pará – cPH referente ao período aquisitivo, confor-
me mapa abaixo:

MatrÍcULa NoMe GoZo aQUisitiVo

5948966 Kleber de Jesus Peres Souza 01/09/2022 a 30/09/2022 2021/2022

5945620 andré filipe Silva ferreira 12/09/2022 a 26/09/2022 2020/2021

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
diretoria administrativa e financeira da companhia de Portos e Hidrovias 
do Estado do Pará – cPH, 02 de agosto de 2022.
HUGo PENNa HacHEM
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 835893

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 02
contrato 009/2020-cPH
oBJETo: o presente Termo aditivo tem por objeto a prorrogação de prazo 
do contrato nº 009/2020 – cPH, que versa sobre a prestação de obras e 
serviços de engenharia para execução de serviços contínuos de operação, 
manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra e de 
parte de peças e materiais, bem como realização de serviços eventuais diver-
sos nos sistemas, equipamentos, e instalações prediais utilizados nas áreas 
privativas do Terminal Hidroviário do Porto de Belém luiz rebelo Neto.
data de assinatura: 29/07/2022
Vigência: 02/08/2022 a 30/01/2023.
funcional Programática:
Programa de trabalho: 26.784.1486.8496.
fonte/Natureza: 0101 e 0261/339039
cNPJ: 36.269.156/0001-10 - J f a dE MoraiS coNSTrUÇÕES.
Endereço: rua rio de Janeiro, nº 145 – Parque das laranjeiras, cEP: 
69.058-421, Município de Manaus, Estado do amazonas
ordenador: aBraÃo BENaSSUlY NETo.

Protocolo: 835399

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

errata
.

errata do coNtrato Nº 53/2020-sedaP
onde se lê:
coNTraTo dE rEPaSSE Nº 10217548-92/2015
Leia-se:
coNTraTo dE rEPaSSE Nº 1027548-92/2015
data da assinatura: 03/08/2022
ordenador: João carlos leão ramos

Protocolo: 835444
errata de PUBLicaÇÃo
coNtrato Nº 65/2020-sedaP
onde se lê:
data da assinatura: 20/05/2020
Leia-se:
data da assinatura: 12/05/2020
ordenador: João carlos leão ramos

Protocolo: 835482
errata do coNtrato Nº 11/2018-sedaP
onde se lê:
data da assinatura: 30/01/2017
Leia-se:
data da assinatura: 30/01/2018
data da assinatura: 03/08/2022
ordenador: João carlos leão ramos

Protocolo: 835477
errata do coNtrato Nº 93/2021-sedaP
onde se lê:
cLÁUsULa seGUNda: do PreÇo e das coNdiÇÕes de PaGaMeNto
2.1 - o valor total do contrato é de r$ 24.574,71 (Vinte e Quatro Mil, Qui-
nhentos e Setenta e Quatro reais e Setenta e Um centavos) irreajustáveis, 
já considerados o frete, os tributos, seguros, tarifas e demais despesas 
decorrentes da execução do objeto.
Leia-se:
cLÁUsULa seGUNda: do PreÇo e das coNdiÇÕes de PaGaMeNto
2.1 - o valor total do contrato é de r$ 24.574,55 (Vinte e Quatro Mil, 
Quinhentos e Setenta e Quatro reais e cinquenta e cinco centavos) irre-
ajustáveis, já considerados o frete, os tributos, seguros, tarifas e demais 
despesas decorrentes da execução do objeto.
data da assinatura: 03/08/2022
ordenador: JoÃo carloS lEÃo raMoS

Protocolo: 835529

Portaria de diÁrias 595/2022 BENEficiário (a: deusimar Miran-
da rodrigues
Portaria de diÁrias 610/2022 BENEficiário (a: Márcia de Pádua 
Bastos Tagore.
oNde se LÊ: PErÍodo: 18 a 21/07/2022 Leia se: PErÍodo: 03 a 
06/08/2022 ordENador: Marcio Marcelo de Souza Trindade- diretor ad-
ministrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 835853

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

1º termo aditivo ao convênio N° 02/2020 - sedaP
data de assinatura: 03/08/2022.
objeto: Prorrogar o prazo de vigência e execução do convênio nº 02/2020 
por mais 06 (seis) meses, a contar do dia 01/09/2022 à 28/02/2023
convenente: MUNicÍPio dE coNcEiÇÃo do araGUaia, inscrita no cNPJ/
Mf sob o nº 05.070.404/0001-75.
Endereço: avenida Travessa Vereadora Virgolina coelho, nº 1145, Bairro: São 
luiz ii, cEP 68.540-000, Município de conceição do araguaia, Estado do Pará
ordenador: João carlos leão ramos

Protocolo: 835918
3º termo aditivo ao convênio N° 19/2021 – sedaP
data de assinatura: 28/07/2022.
objeto: Prorrogar o prazo de vigência do convênio nº 19/2021 por mais 01 
(um) mês, a contar do dia 01/08/2022 à 31/08/2022.
convenente: MUNiciPio dE SÃo doMiNGoS do araGUaia.
Endereço: rua acrísio Santos, s/nº, cEP: 68520 – 000, no Município de 
São domingos do araguaia, Estado do Pará
ordenador: JoÃo carloS lEÃo raMoS.

Protocolo: 835872

.

.

diÁria
.

Portaria de diÁrias Nº 695/2022 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: antônio Jorge Quinderé ferreira. carGo: Engenheiro 
agrônomo. MaTrÍcUla: 23230/1. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo:  Mara-
canã/Pa. oBJETiVo: fiscalização do convênio Territórios Sustentáveis e 
entrega de materiais agrícolas (semente e torta de mamona) PErÍodo: 08 
a 12/08/2022. Nº dE diáriaS: 4 ½ ( quatro e meia). ordENador: Márcio 
Marcelo de Souza Trindade – diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 696/2022 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: Ítalo Marlone Gomes Sampaio. carGo: Técnico em ges-
tão agropecuária. MaTrÍcUla: 5961457/1. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo:  
Maracanã/Pa. oBJETiVo: fiscalização do convênio Territórios Sustentáveis 
e entrega de materiais agrícolas (semente e torta de mamona) PErÍodo: 08 
a 12/08/2022. Nº dE diáriaS: 4 ½ ( quatro e meia). ordENador: Márcio 
Marcelo de Souza Trindade – diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 697/2022 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: antonio fernandes de lima. carGo: Motorista. MaTrÍ-
cUla: 14338. oriGEM: Belém/Pa dESTiNo:  Maracanã/Pa. oBJETiVo: 
Conduzir servidores que irão realizar fiscalização do convênio Territórios 
Sustentáveis e entrega de materiais agrícolas (semente e torta de mamo-
na) PErÍodo: 08 a 12/08/2022. Nº dE diáriaS: 4 ½ ( quatro e meia). 
ordENador: Márcio Marcelo de Souza Trindade – diretor administrativo 
e financeiro/SEdaP

Protocolo: 835933
Portaria de diÁrias Nº 679/2022 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:Thiago Marcelo Pacheco de oliveira. carGo: Técnico em 
Gestão de Pesca e aquicultura – oceaonografo. MaTrÍcUla: 57175440-
2. oriGEM:Belém/Pa. dESTiNo: Maracanã/ Pa. oBJETiVo : Participar da 
reunião intercomunitárias para devolutivas da Proposta Elaborada durante 
Oficina para Elaboração do Plano de Manejo da RESEX Maracanã. PERÍODO: 
09 a 10/08/2022. Nº dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia). ordENador: Márcio 
Marcelo de Souza Trindade /diretor administrativo e financeiro/SEdaP
Portaria de diÁrias Nº 693/2022 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: Jonatas Tavares de Sousa. carGo: Motorista. MaTrÍcU-
la: 5214424. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: Maracanã/ Pa. oBJETiVo : 
conduzir o servidor que irá participar de uma reunião intercomunitárias 
para Devolutivas da Proposta Elaborada durante Oficina para Elaboração 
do Plano de Manejo da rESEX Maracanã . PErÍodo: 09 a 10/08/2022. Nº 
dE diáriaS: 1 ½ (uma e meia). ordENador: Márcio Marcelo de Souza 
Trindade /diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 835799
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INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

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
2022/113271 JUaci PErEira da SilVa faZENda NoVa Vida 648,8477 ha iTUPiraNGa 1358/2022

Belém (Pa), 03/08/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 835500
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

2022/662825 aNToNio JoSÉ corrEa dE MElo 22,3054Ha SÍTio NoVa faMÍlia 1359/2022

2022/788623 daNiEl arrUda dE alENcar 48,9174Ha SÍTio laraNJEira ii 1360/2022

2022/665259 EUdES SilVa dUTra 48,4528Ha SÍTio BoM JESUS 1361/2022

2022/772575 fraNciSco daS cHaGaS MarTiNS 79,5968Ha SÍTio SÃo fraNciSco 1362/2022

2022/782845 fraNciSco cHaGaS da rocHa 05,1070Ha SÍTio SÃo fraNciSco 1363/2022

2022/665285 fraNciSco dElfiNo E SoUSa 
BarroS 30,1701Ha SÍTio BarroS 1364/2022

2022/665323 iZaQUEU MoUra 83,1220Ha SÍTio dUaS irMÃES 1365/2022

2022/665350 JoSÉ carloS aGUiar doS SaNToS 01,1286Ha SÍTio BEla ViSTa 1366/2022

2022/774065 lEaNdro SaNToS da coNcEiÇÃo 35,5517Ha SÍTio BoM JESUS 1367/2022

2022/665497 lUiS roNaldo GoMES GriMoTH 26,9431Ha SÍTio BoM JESUS 1368/2022

2022/776054 Maria ZElia SaNToS dE SoUZa 21,2398Ha SÍTio SaNTa Maria 1369/2022

2022/665787 Maria dE JESUS diaS da SilVa 26,7765Ha SÍTio QUaTro irMÃoS 1370/2022

2022/776078 MarilENE lEal coSTa 34,3276Ha SÍTio MoNTE alEGrE i 1371/2022

2022/665830 MariNalVa MoTa dE oliVEira 09,5892Ha SÍTio aNJo GaBriEl 1372/2022

2022/788162 PEdro PaUlo TraVaSSoS dE SoUSa 28,0054Ha SÍTio NoVa alEGria 1373/2022

2022/787602 SiVaNildo da SilVa 48,5350Ha SÍTio NoVa ESPE-
raNÇa 1374/2022

Belém (Pa), 03.08.2022
Bruno Yoheiji Kono ramos - Presidente

Protocolo: 835655
Portaria Nº 1.375/2022
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, regulamentada pelo decreto n° 63, de 
14 de março de 2007;
considerando os termos do Processo nº 2022/967666, de 02.08.2022;
r  E  S  o  l  V  E:
i – rEVoGar, a PorTaria Nº 820/2022, publicada no doE nº 34.948, de 
27.04.2022, que concedeu a Gratificação de Tempo Integral, no percentual 
de 50% (cinquenta por cento) a servidora PaTrÍcia cUNHa dE oliVEira 
BaSToS, matrícula no 5924619, Técnico em Gestão de desenvolvimento 
agrário e fundiário, matrícula nº 80845071/1.
II– CONCEDER a referida Gratificação no mesmo percentual acima citado 
ao servidor WillaM raYPlHaM PErEira colEHo, assistente administrati-
vo, matrícula nº 5936414/2
iii – faZEr vigorar os efeitos da presente PorTaria a partir de 02 de 
agosto de 2022.
Publique-se
BrUNo YoHEiJi KoNo raMoS
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – 
iTErPa, 03 de agosto de 2022

Protocolo: 835935

aViso de LicitaÇÃo
.

Processo Nº:  2022/89634
PreGÃo eLetrÔNico N°: 010/2022-iterPa
oBJETo (SErViÇo):  o objeto da presente licitação é a contratação de 
empresa para fornecimento de Link IP dedicado de 100mbps em fibra ótica 
para aceso a internet, com fornecimento de enlace ponto a ponto em fibra 
ótica apagada, conectando com no mínimo 02 (dois) endereços locais, si-
tuados na Sede do iTErPa, com fornecimento de equipamento, materiais 
e serviços, para suprir as necessidades do contratante, de acordo com as 
especificações contidas no Anexo A do Termo de Referência do Edital Licita-
tório, a fim de atender as demandas do Instituto de Terras do Pará-ITERPA.
Valor ESTiMado: r$161.777,46 (cento e sessenta e um mil, setecentos 
e setenta e sete reais e quarenta e seis centavos).
ENTrEGa do EdiTal: 04/08/2022 (quinta-feira).
daTa dE aBErTUra da SESSÃo: 16/08/2022 (terça-feira), às 10h 
(Horário de Brasília)
local: Portal de compras do Governo federal – 
www.comprasnet.gov.br - UaSG: 925301
rESPoNSáVEl: GiZEllE do Socorro araUJo dE alENcar 
(Matrícula nº 80845073)
orÇaMENTo: ação: 273.588 - Proj./ativ.: 21.126.1508.8238 - fonte: 
0661 - Elemento de despesa: 339040 - P.i.: 412.000.8238c
Belém (Pa), 03/08/2022 - Bruno Y. Kono ramos, Presidente iTErPa.

Protocolo: 835524

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 01356/22 de 02/08/2022
objetivo:ação de regularização fundiária
Municipio:Benevides/Pa
Periodo: 03/08/2022 (0,5) diária
Servidores:
-8084-5201/1-Jorge do carmo dos Santos farias-assist.Técnico/dEaf
-5960-262/1-Yngrid Henrique Tavares rodrigues Santana-Gerente op.Móvel
-5719-3369/1-ricardo Hamilton Macedo de albuquerque Junior-Motorista
-ordenador :Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente
Portaria Nº 01357/22 de 02/08/2022
objetivo:ação de regularização fundiária
Municipio: Tomé açu/Pa
Periodo: 03 a 07/08/2022 (4,5) diárias
Servidores:
-3167-054/1-raimundo Hugo de Moraes filho-Técnico agrícola
-3168-271/1-Ubiratan da luz-Motorista
-ordenador :Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 835440

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 4814/2022- adeParÁ, de 03 de aGosto de 2022
o diretor Geral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do 
Pará – adEPará, no uso de suas atribuições legais conferidas  pelo art. 
22, da lei Estadual nº 6.482/02;
coNSidEraNdo os incisos i, ii e parágrafo único do art. 24 da lei federal 
nº 8.666/1993;
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 2.168, de 10 de março de 2010, 
publicado no Diário Oficial do Estado nº 31.622, de 11 de março de 2010, 
que institui o Sistema de cotação Eletrônica de Preços no âmbito da admi-
nistração Pública direta e indireta do Poder Executivo Estadual, iNSTrU-
ÇÃo NorMaTiVa Nº 002, dE 06 de Novembro de 2018 – SEad e
coNSidEraNdo a resolução nº 001 de 16 de março de 2010, publicada 
no Diário Oficial do Estado nº 31.626 de 17 de março de 2010.
rESolVE:
art. 1º - rEVoGar, a contar de 03 de agosto 2022, a PorTaria Nº. 
5390/2020 adEPará, de 16 dE dEZEMBro dE 2020, publicada no doE 
nº. 34.438, de 17 dE dEZEMBro dE 2020;
art. 2° - designar para compor a comissão de operacionalização que con-
duzirá os procedimentos de compras/contratações de serviços de pequeno 
valor por meio de cotação eletrônica, os servidores relacionados:

MatricULa NoMe carGo FUNÇÃo

5891012/6 Tatiane Vianna da Silva diretor
administrativo e financeiro Homologador

5051960/2 Márcio Serrão da Silva Gerente de
patrimônio e serviços coordenador

54188834/1 Samuel Sousa dos Santos assistente administrativo coordenador

5950196/1
Giuseppe Garibaldi loureiro 

Parente
Gerente de

licitações e contratos coordenador

57223371/1 cristiane da Silva de 
figueiredo assistente administrativo coordenador
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art. 3° - Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a contar data de publicação. rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo - diretor Geral.

Protocolo: 835758

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 4802/2022 – adeParÁ, de  03 de aGosto de 2022.
a aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do Pará, por meio 
de seu diretor administrativo e financeiro, em conjunto com a Gerente da 
área de Gestão de Pessoas, pelas atribuições regimentalmente conferidas 
pelo artigo 15, inciso Vii e artigo 18, inciso XiX do decreto Estadual nº 393 
de 11 de setembro de 2003.
coNSidEraNdo o disposto no art. 81 da lei N° 5.810 de 24 de janeiro de 
1994 e ainda o laudo Médico Nº 92395/2022 de 15/07/2022, acompanha-
do de sua respectiva perícia médica;
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor efetivo da adEPara, luiz carlos de Mello Viei-
ra, Matrícula Nº 3162613, ocupante do cargo de auxiliar de campo, 90 
dias de licença Para Tratamento de Saúde no período de 27/05/2022 à 
24/08/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Melissa Martins Bezerra Silva
Gerente da área de Gestão de Pessoas.
Tatiane Vianna da Silva
diretora administrativo e financeir

Protocolo: 835478

coNtrato
.

coNtrato Nº 47/2022
Processo N° 2022/438678
Projeto/atividade – 8708
Elemento da despesa – 339030
fonte - 0261
Valor ToTal: r$ 30.374,70
ViGÊNcia: 03/08/2022 à 02/08/2023
claSSificaÇÃo do oBJETo: aQUiSiÇÃo dE VaciNa coNTra fEBrE afToSa
JUSTificaTiVa: contratação pelo período de 12(doze) meses.
coNTraTada: VETMaX ProdUToS aGroPEcUarioS EirEli, 
cNPJ nº 09.049.833/0001-11
ordENador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo

Protocolo: 835710

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
iNeXiGiBiLidade nº 003/2022.
Processo administrativo nº2022/957672
objeto: inscrição e custeio no coNEX 2022 – coNGrESSo dE EXcElÊNcia 
EM liciTaÇÕES E coNTraTaÇÕES PÚBlicaS, a ser realizado em Goiânia/
Go, no período de 24 a 26 de agosto de 2022, promovido por Excelência 
Educação e Ensino ltda, sob cNPJ N°26.855.539/0001-11
Valor global: r$ 6.800,00
respaldado no inciso i do artigo 25 da lei federal nº 8.666, de 21/06/1993, 
raTifico a inexigibilidade de licitação reconhecida no Parecer Jurídico des-
ta autarquia, para contratar o EXcElÊNcia EdUcaÇÃo E ENSiNo lTda , 
razão Social: EXcElENcia EdUcaÇÃo, objetivando a contratação de ins-
crição de 02 (dois) servidores desta agência no coNEX 2022 – coNGrES-
So dE EXcElÊNcia EM liciTaÇÕES E coNTraTaÇÕES PÚBlicaS
Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da lei nº 8.666, de 21/06/1993, 
dETErMiNo a publicação da presente ratificação no jornal contratado para 
divulgação dos atos oficiais para que produza os efeitos legais. Publique-se 
e cumpra-se.
Belém-Pa, 03 de agosto de 2022
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo - dirETor GEral

Protocolo: 835438

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 4794/2022: BENEficiá-
rio: roBErTo BorGES fErrEira; Matrícula: 54195807;função:20agri-
cultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 8338;fonte: 0261;objetivo: 
realizar despesas de pronto pagamento de prestação de serviço de pes-
soa jurídica, para atender as necessidades da GicV. Elemento de despesa 
/ Valor: 339039/ r$ 4.500,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de 
prestação de contas (em dia): 15.ordenador de despesas: JaMir JUNior 
ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 835125

diÁria
.

Portaria: 4798/2022 objetivo: Vistoria técnica em estabelecimentos 
processadores de derivados da Mandioca e Polpa de fruta.fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: MaraBá/Pa destino: iTUPiraN-
Ga/Pa Servidor: 57223827/ aNdErSoN rocHa PiNHEiro (ENGENHEiro 
aGrÔNoMo) / 1,5 diária / 01/08/2022 a 02/08/2022.ordenador: lUcio-
Nila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 835394
Portaria: 4799/2022 objetivo: Vistoria técnica em estabelecimentos 
processadores de derivados da Mandioca e Polpa de fruta.fundamento le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: MaraBá/Pa destino: iTUPiraN-
Ga/Pa Servidor: 57189977/ EliaNa claUdia oliVEira ViaNa (fiScal 
ESTadUal aGroPEcUário) / 1,5 diária / 01/08/2022 a 02/08/2022.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 835396
Portaria: 4800/2022 Objetivo: Realizar fiscalização volante de trânsito agro-
pecuário. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: TailÂNdia/
Pa destino: BaiÃo, oEiraS do Pará/Pa Servidor: 5962053/ JoÃo BaTiSTa 
doS SaNToS oliVEira (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 3,5 diáriaS / 
02/08/2022 a 05/08/2022. ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 835458
Portaria: 4801/2022 Objetivo: Realizar fiscalização do comércio de se-
mentes, a fim de garantir o controle desta atividade comercial.Fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: TUcUrUÍ/Pa destino: GoiaNÉ-
Sia do Pará, PacaJá/Pa Servidor: 5869552/ flaVio SilVa dE fiGUEi-
rEdo (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS / 01/08/2022 
a 03/08/2022.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 835464
Portaria:4804/2022 objetivo: fiscalização Móvel para controle de trân-
sito agropecuário nos municípios de destino. o deslocamento do servidor 
será ininterrupto entre os municípios de destino, havendo necessidade de 
pernoitar fora da cidade de origem. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: iriTUia/Pa destino: caPiTÃo PoÇo, GarrafÃo do 
NorTE, oUrÉM/Pa Servidor: 55586127/ EliaNE SoarES NUNES (aGENTE 
dE dEfESa aGroPEcUária) / 2,5 diáriaS / 21/07/2022 a 23/07/2022.
ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 835485
Portaria 4803/2022 objetivo: dar apoio a realização de ação Educati-
va referente ao programa fitossanitário do citros, de acordo com as metas 
estipuladas pela gerência de Educação Sanitária.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: SÃo GEraldo do araGUaia/Pa desti-
no: caPiTÃo PoÇo, iriTUia, oUrÉM/Pa Servidor: 5890191/ YKaro lUa 
alMEida MarTiNS (aUXiliar dE caMPo) / 5,5 diáriaS / 08/08/2022 a 
13/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 835472
Portaria: 4809/2022 objetivo: realizar levantamento de detecção 
da murcha da fusariose focr4T, em bananais.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: rUrÓPoliS/Pa destino: TrairÃo/Pa Ser-
vidor: 57227121/ alEXaNdrE PiNTo dE carValHo NiNa (fiScal ESTa-
dUal aGroPEcUário) / 3,5 diáriaS / 16/08/2022 a 19/08/2022.orde-
nador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 835493
Portaria:4805/2022 objetivo: fiscalização Móvel para controle de tran-
sito agropecuário. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
iriTUia/Pa destino: caPiTÃo PoÇo, GarrafÃo do NorTE, oUrÉM/Pa 
Servidor: 55586127/ EliaNE SoarES NUNES (aGENTE dE dEfESa aGro-
PEcUária) / 2,5 diáriaS / 25/07/2022 a 27/07/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 835491
Portaria:4806/2022 objetivo: fiscalização Móvel para controle de trân-
sito agropecuário. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
iriTUia/Pa destino: caPiTÃo PoÇo, GarrafÃo do NorTE, oUrÉM/Pa 
Servidor: 55586127/ EliaNE SoarES NUNES (aGENTE dE dEfESa aGro-
PEcUária) / 2,5 diáriaS / 18/07/2022 a 20/07/2022.ordenador: JaMir 
JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 835501
Portaria: 4807/2022 objetivo: realizar a avaliação anual de desempe-
nho dos Servidores da adEPará, com vista a Progressão e Promoção.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: MoNTE doUrado/Pa des-
tino: GUrUPá, PorTo dE MoZ/Pa Servidor: 57190367/ MarcoS NaSciMEN-
To MoUra (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) /4,5 diáriaS / 08/08/2022 
a 12/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 835508
Portaria: 4808/2022 Objetivo: Realizar fiscalização do vazio sanitá-
rio da soja em 07 propriedades rurais.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: rUrÓPoliS/Pa destino: TrairÃo/Pa Servidor: 
57227121/ alEXaNdrE PiNTo dE carValHo NiNa (fiScal ESTadUal 
aGroPEcUário) / 4,5 diáriaS / 22/08/2022 a 26/08/2022.ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 835516
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Portaria: 4810/2022 Objetivo: Realizar fiscalização do uso de agro-
tóxicos em propriedades rurais.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: ParaUaPEBaS/Pa destino: cUrioNÓPoliS/Pa Servi-
dor: 54191532/ raiMUNdo JoSE MoraES JUNior (ENGENHEiro aGrÔ-
NoMo) / 3,5 diáriaS / 08/08/2022 a 11/08/2022.ordenador: lUcioNila 
PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 835547
Portaria: 4811/2022 objetivo: realizar supervisão administrativa nas 
unidades da adEaPará sob jurisdição da regional de redenção.funda-
mento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: rEdENÇÃo/Pa destino: 
coNcEiÇÃo do araGUaia, PaU d`arco/Pa Servidor: 5947211/ da-
NiElla SilVa diaS (GErENTE rEGioNal) / 4,5  diáriaS / 08/08/2022 a 
12/08/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 835585
Portaria: 4813/2022 objetivo: realizar vigilância epidemiológica, cadastro 
de propriedade e atualização cadastral em propriedades rurais na ilha de Mos-
queiro.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa des-
tino: MoSQUEiro/Pa Servidor: 5830834/ MoNica dioclEcia PaiXao doS 
SaNToS / (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 1,5 diária / 14/06/2022 a 
15/06/2022.ordenador: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 835591
Portaria: 4812/2022 objetivo: realizar buscas a inadimplentes na UlSa 
no município de Eldorado do carajás.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: cUrioNÓPoliS/Pa destino: Eldorado doS caraJáS/
Pa Servidor: 5962049/ daVi calEBE doS SaNToS (aUXiliar dE caMPo) 
/ 4,5 diáriaS / 08/08/2022 a 12/08/2022.ordenador: JaMir JUNior Pa-
raGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 835589

t.
.

torNar seM eFeito
.

torNar seM eFeito a Portaria 3932/2022, publicada dia 27 de 
junho de 2022, que concedeu diária ao servidor (a) daNiEllE SEaBra 
BriTo GUiMarÃES (GErENTE rEGioNal) Matrícula 6045515. ordenador: 
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo.

Protocolo: 835416

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 4788/ 2022 – adePara, de 03 de aGosto de 2022.
a aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do Pará, por meio 
de seu diretor administrativo e financeiro, em conjunto com a Gerente de 
Gerente da área de Gestão de Pessoa, pelas atribuições regimentalmente 
conferidas pelo artigo 15, inciso Vii e artigo 18, inciso XiX do decreto Es-
tadual nº 393 de 11 de setembro de 2003.
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 85 da lei nº. 5810 de 24 de janeiro 
de 1994 e ainda o laudo Médico Nº: 92390/2022;
rESolVE:
coNcEdEr ao (à) servidor (a) EVaNdro carloS fiScHEr, matrícula 
nº6403320, ocupante do cargo de agente fiscal agropecuário, lotado (a) 
na adEPará, 360 dias de licença por Motivo de doença em Pessoa da 
família, no período de 27/06/2022 a 21/06/2023.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MEliSSa MarTiNS BEZErra SilVa
Gerente da área de Gestão de Pessoa.
TaTiaNE ViaNNa da SilVa
diretora administrativo e financeira.

Protocolo: 835463

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato: nº: 027/2022
data de assinatura: 03/08/2022
Vigência: 03/08/2022 a 02/08/2023
objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de alimen-
tos de uso comum (café moído 250gs e açúcar refinado 1kg) para atender 
as necessidades da Emater-Pa em todas as suas unidades administrativas, 
identificadas como Escritório Regional de Castanhal, São Miguel d Guamá, 
Ilhas e Escritório Central, visando dar sustentação em suas atividades fi-
nalísticas e rotineiras, considerando o planejamento do ProaTEr e outros 
projetos e convênio em vigência, de acordo com as normas e diretrizes 
abaixo estabelecidas.

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 Global: r$ 34.884,06 (Trinta e quatro mil oitocentos e oitenta e qua-
tro reais e seis centavos)
contratada: Empresa S. da c. SaNToS coMÉrcio E SErViÇoS lTda
Endereço: Rodovia Br 316 nº 1762 , Edifício Empresarial Next Office 815, 
cep: 67.013-000, atalaia - ananindeua
ordenador: rosival Possidônio do Nascimento

Protocolo: 835492

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato de PrestaÇÃo Nº 042/2021
data de assinatura: 29/07/2022
objeto: o presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência 
do contrato por um período de 12 (doze) meses a contar de 01/08/2022 à 
31/07/2023, além do reajuste do valor do contrato pelo iGP-M, cujo índice 
acumulado dos últimos 12 meses (julho de 2021 até junho de 2022) é de 
10,70%, constituindo o valor mensal de r$ 1.102,57 (Hum mil cento e dois 
reais e cinquenta e sete centavos), e anual de r$ 13.230,84 (Treze mil 
duzentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos).
dotação orçamentaria:
ProGraMa: 1508 – Governança Pública
P.i/aÇÃo: 2070008238 c – Tecnologia da informação e comunicação
foNTE:0101-Tesouro
ElEM.dESP: 339040 – Serviço de Tecnologia da informação e comunica-
ção – Pessoa Jurídica
as demais cláusulas e condições do contrato original não serão alteradas 
ou modificadas pelo presente instrumento, permanecem válidas e em vigor 
para todos os efeitos legais.
contratada: EMPrESa SaNTa caTariNa iNforMáTica lTda
ordenador: roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo
Presidente da EMaTEr-Pará

Protocolo: 835959

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 079/2022; BENEficiá-
ria: KáTia cilENE rodriGUES aTaYdE; MaTrÍcUla: 5959954; fUNÇÃo: 
assessora Especial da dirEX; oBJETiVo: Suprimento de fundos para 
atender despesas administrativas de pronto pagamento da diretoria Exe-
cutiva; MUNicÍPio: MariTUBa; ProGraMa: 1491; ProJETo aTiVidadE: 
8711-c; foNTE: 0101; ElEMENTo dE dESPESa: 339030 = r$-3.000,00; 
PraZo dE aPlicaÇÃo: 30 diaS aPÓS EMiSSÃo da ordEM BaNcária; 
coMProVaÇÃo: 15 diaS aPÓS a rEaliZaÇÃo daS dESPESaS; ordENa-
dor dE dESPESaS: roSiVal PoSSidÔNio do NaSciMENTo.

Protocolo: 835712

.

.

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO PARÁ S/A

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 1
contrato: 9/2022
Justificativa: O presente Termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo 
de execução dos serviços por mais 90 dias, alterando o prazo constante no 
item 4.2 da cláusula Quarta do contrato original.
orçamento:
Unidade orçamentária: 58201. fonte do recurso: 0261. Programa: 1491 
- aGricUlTUra, PEcUária, PESca E aQUicUlTUra. PTrES: 588522 - re-
vitalização da área de abastecimento e comerc. da ceasa.  Natureza da 
despesa: 44.90.51 – obras e instalações.
contratado: B r da coSTa E ENGENHaria lTda-ME.  Endereço: av. con-
selheiro furtado, nº 4121, Bairro São Braz, Belém/Pa, cep: 66.073-160.
ordenadora: fraNciSco alVES dE aGUiar.
diretor Presidente – cEaSa/Pa

Protocolo: 835473
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secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

Portaria
.

Portaria Nº 1.719, de 3 de aGosto de 2022
Torna público os índices definitivos para o repasse do ICMS Verde aos mu-
nicípios do estado do Pará, durante o ano de 2023.
o SEcrETário dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE do 
Pará no uso das atribuições que lhe confere o art. 138, inciso ii, da consti-
tuição do Estado e tendo em vista o disposto na lei complementar federal 
nº 63 de 11 de janeiro de 1990, na lei Estadual nº 7.638 de 12 de julho de 
2012 e no decreto nº 1.064, de 28 de setembro de 2020, com alterações 
dadas pelo decreto nº 1.283, de 20 de janeiro de 2021,
rESolVE:
Art.1º Tornar público os índices definitivos para o repasse do ICMS Verde 
aos municípios do estado do Pará, durante o ano de 2023.
art.2º o repasse do icMS Verde aos Municípios durante o ano de 2023 
será estabelecido de acordo com as variáveis e os pesos constantes nesta 
Portaria e dimensionados da seguinte forma:
i - cadastro ambiental rural (car), apresentando o peso de 13,49%;
ii - área de Preservação Permanente (aPP), apresentando o peso de 
11,75%;
iii - área de reserva legal (arl), apresentando o peso de 13,35%;
iV - área antropizada (aa), apresentando o peso de 13,60%;
V - remanescente de Vegetação Nativa (rVN), apresentando o peso de 
14,47%;
Vi - áreas de Uso restrito (Ur), apresentando o peso de 11,83%;
Vii - áreas de Uso Sustentável (US), apresentando o peso de 12,70%; e
Viii - análise de car no Município (acar), apresentando o peso de 8,83%.
art.3º o anexo Único desta Portaria relaciona, de forma consolidada e por 
Município, o índice definitivo de repasse do ICMS Verde a serem aplicados 
no ano de 2023.
art.4º a metodologia detalhada de cálculo dos índices de repasse da parce-
la do ICMS Verde será disponibilizada no sítio eletrônico oficial da Secreta-
ria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMaS.
art.5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a contar de 31 de julho de 2022.
Belém/Pa, 3 de agosto de 2022.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade do Pará.

aNeXo ÚNico

Índices Definitivos do ICMS Verde 2022 com vigência em 2023

MUNicÍPios % icMs Verde 
2022 MUNicÍPios % icMs Verde 2022

aBaETETUBa 0.051863 MoJUÍ doS caMPoS 0.063658
aBEl fiGUEirEdo 0.034874 MoNTE alEGrE 0.067382

acará 0.043040 MUaNá 0.076484
afUá 0.083078 NoVa ESPEraNÇa do Piriá 0.058814

áGUa aZUl do NorTE 0.049208 NoVa iPiXUNa 0.054767
alENQUEr 0.072917 NoVa TiMBoTEUa 0.032426
alMEiriM 0.085714 NoVo ProGrESSo 0.083358
alTaMira 0.076666 NoVo rEParTiMENTo 0.056707
aNaJáS 0.082753 ÓBidoS 0.077045

aNaNiNdEUa 0.059705 oEiraS do Pará 0.058014
aNaPÚ 0.060113 oriXiMiNá 0.091957

aUGUSTo corrÊa 0.044367 oUrÉM 0.034815
aUrora do Pará 0.039917 oUrilÂNdia do NorTE 0.087891

aVEiro 0.083690 PacaJá 0.047801
BaGrE 0.061334 PalESTiNa do Pará 0.055947
BaiÃo 0.050103 ParaGoMiNaS 0.071175

BaNNacH 0.046051 ParaUaPEBaS 0.082504
BarcarENa 0.052235 PaU d’arco 0.049202

BElÉM 0.056003 PEiXE-Boi 0.035234
BElTErra 0.082836 PiÇarra 0.054477

BENEVidES 0.039614 PlacaS 0.053348
BoM JESUS do TocaNTiNS 0.046865 PoNTa dE PEdraS 0.070961

BoNiTo 0.031730 PorTEl 0.060038
BraGaNÇa 0.035007 PorTo dE MoZ 0.069240

BraSil NoVo 0.066971 PraiNHa 0.058766

BrEJo GraNdE do araGUaia 0.037960 PriMaVEra 0.037075

BrEU BraNco 0.043772 QUaTiPUrU 0.038825
BrEVES 0.087333 rEdENÇÃo 0.060788

BUJarU 0.032826 rio Maria 0.043213

cacHoEira do arari 0.086888 roNdoN do Pará 0.060372

cacHoEira do Piriá 0.041605 rUrÓPoliS 0.055650
caMETá 0.049123 SaliNÓPoliS 0.035019

caNaÃ doS caraJáS 0.071036 SalVaTErra 0.070272
caPaNEMa 0.036641 SaNTa BárBara do Pará 0.049314

caPiTÃo PoÇo 0.040943 SaNTa crUZ do arari 0.076998
caSTaNHal 0.032624 SaNTa iZaBEl do Pará 0.038329

cHaVES 0.083292 SaNTa lUZia do Pará 0.060800
colarES 0.042054 SaNTa Maria daS BarrEiraS 0.057412

coNcEiÇÃo do araGUaia 0.044541 SaNTa Maria do Pará 0.029025
coNcÓrdia do Pará 0.037014 SaNTaNa do araGUaia 0.062371
cUMarU do NorTE 0.057093 SaNTarÉM 0.076517

cUrioNÓPoliS 0.044875 SaNTarÉM NoVo 0.036967
cUrraliNHo 0.077193 SaNTo aNTÔNio do TaUá 0.034617

cUrUá 0.046788 SÃo caETaNo dE odiVElaS 0.046888
cUrUÇá 0.043457 SÃo doMiNGoS do araGUaia 0.051710

doM EliSEU 0.061124 SÃo doMiNGoS do caPiM 0.036709
Eldorado do caraJáS 0.043340 SÃo fÉliX do XiNGU 0.081619

faro 0.084764 SÃo fraNciSco do Pará 0.031444
florESTa do araGUaia 0.040084 SÃo GEraldo do araGUaia 0.060907

GarrafÃo do NorTE 0.051842 SÃo JoÃo da PoNTa 0.035371
GoiaNÉSia do Pará 0.054155 SÃo JoÃo dE PiraBaS 0.036469

GUrUPá 0.083134 SÃo JoÃo do araGUaia 0.032768
iGaraPÉ-aÇU 0.031605 SÃo MiGUEl do GUaMá 0.031550
iGaraPÉ-Miri 0.058548 SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa 0.092140

iNHaNGaPi 0.040916 SaPUcaia 0.056968
iPiXUNa do Pará 0.065900 SENador JoSÉ PorfÍrio 0.072525

iriTUia 0.037056 SoUrE 0.078733
iTaiTUBa 0.072859 TailÂNdia 0.063150

iTUPiraNGa 0.045872 TErra alTa 0.034168
JacarEacaNGa 0.076213 TErra SaNTa 0.052667

JacUNdá 0.059483 ToMÉ-aÇU 0.063162
JUrUTi 0.063735 TracUaTEUa 0.040898

liMoEiro do aJUrU 0.067316 TrairÃo 0.067290
MÃE do rio 0.038583 TUcUMÃ 0.054385

MaGalHÃES BaraTa 0.041135 TUcUrUÍ 0.071761
MaraBá 0.063150 UliaNÓPoliS 0.057805

MaracaNÃ 0.040904 UrUará 0.067600
MaraPaNiM 0.037530 ViGia dE NaZarÉ 0.039568
MariTUBa 0.047740 ViSEU 0.048615

MEdicilÂNdia 0.058794 ViTÓria do XiNGU 0.049013
MElGaÇo 0.071227 XiNGUara 0.056846
MocaJUBa 0.049686 ToTal 8

MoJU 0.051297   
fonte: coMaM/diorEd/SaGra/SEMaS (2022).   

Peso das variáveis de icMS Verde 2022, com vigência em 2023.

VariáVEiS PESoS (%)
car 13.49
aPP 11.75
arl 13.35
aa 13.60

rVN 14.47
Ur 11.83
US 12.70

acar 8.83
Total 100.00

fonte: coMaM/diorEd/SaGra/SEMaS(2022).

Protocolo: 835947
ProrroGar cessÃo de serVidor

Portaria Nº 01711/2022-GaB/seMas, de 03.08.2022
Servidor: Marco aNTÔNio carrEra fErrEira
cargo: Técnico em Gestão de Meio ambiente
Matrícula: 23841/1
Órgão cedente: Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade-SEMaS
Órgão cessionário: Secretaria Municipal de administração-SEMad/Prefei-
tura Municipal de Belém
Ônus: Órgão cessionário, mediante reembolso à Secretaria de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade.
objeto ProrroGar, a cessão do servidor, pelo prazo de 01 (um) ano, no 
período de 20/08/2022 a 19/08/2023.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 835926
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errata
.

errata da Portaria Nº1684/2022-dGaF/GaB/seMas, 
29/07/2022, PUBLicada No doe Nº 35.066 de 03/08/2022.

Servidor; JaQUEliNE ciBEllE fErrEira dE MENESES
onde se lê; período de gozo;12/09/2022 a 19/09/2022
Leia-se ; período de gozo ; 12/09/2022 a 01/10/2022

Protocolo: 835403

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1708/2022 - GaB/seMas 03 de aGosto de 2022.
objetivo: Participação em agenda de mobilização sobre regularização am-
biental de imóveis rurais - car e Pra.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marabá e São félix do Xingu/Pa
Período: 09/08 a 12/08/2022 – 03 e ½ diárias.
Servidor:
- 5946009/ 1 - rodolPHo ZaHlUTH BaSToS – (Secretário adjunto de 
Gestão e regularidade ambiental)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 835404
Portaria Nº 1529/2022 - GaB/seMas 14 de JULHo de 2022.

objetivo: Participação no 3º congresso Brasileiro de compras Públicas, 
Ministrado Pelo instituto Negócios Públicos.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: foz do iguaçu – Pr
Período: 07/08 a 13/08/2022 – 06 e ½ diárias.
Servidores:
- 5913364/4 - aNdErSoN ValENTE dE frEiTaS - (Técnico Em Gestão 
Pública)
- 57174061/2 - THiEGo GEorGE da cUNHa Nacif - (coordenador)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 828357
Portaria Nº 1710/2022 - GaB/seMas 03 de aGosto de 2022.
Objetivo: Realizar Oficinas de Governança Pública, Comunitária e Empre-
sarial; de comunicação Social Estratégica e de Gestão e Monitoramento 
Socioeconômico.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Santarém/Pa
Período: 08/08 a 11/08/2022 – 03 e ½ diárias.
Servidor:
- 5965823/ 1 - BrUNo dE alMEida da SilVa – (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5963689/ 1 - carloS HENriQUE SaraiVa diaS – (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
- 5965824/ 1 - fláVia cardoSo NaZarÉ – (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 835433
Portaria Nº 1713/2022 - GaB/seMas 03 de aGosto de 2022.
objetivo: realizar mobilização e atendimento sobre regularização ambien-
tal de imóveis rurais a partir da análise e resposta as notificações do CAR.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marabá e São félix do Xingu/Pa
Período: 07/08 a 13/08/2022 – 06 e ½ diárias.
Servidor:
- 57193040/ 4 - MaXiMira dE araÚJo coSTa – (diretora)
- 5954903/ 1 - fErNaNda BraGa TEiXEira – (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 5954883/ 1 - STEPHaNE HaYara SilVa aGUiar – (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
- 57194272/ 1 - JoElcio SoSiNHo caScaES – (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 835480

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº1690 /2022-dGaF/GaB/seMas , 01/085/2022
i – iNTErroMPEr, por necessidade de serviços, a contar de 27/07/2022 
o gozo de férias do servidor rodolPHo ZaHlUTH BaSToS , matricula nº 
5946009/ 1, no cargo de Secretário adjunto de Gestão e regularidade 
ambiental, referente ao exercício 2022, concedida através da Portaria nº 
1258/2022 -dGaf/GaB/SEMaS de15/06/2022, publicado no doE 35.012 dE 
20/06/2022, restando 07(sete) dias a serem usufruídas em data oportuna.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 835410

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº. 538 de 02 de aGosto de 2022
autorizar o afastamento da servidora ana Paula da cruz Gato, matrícula 
n° 5965344, no período de 19/08 a 06/09/2022, com destino a almerim e 
Monte alegre-Pa. objetivo: realizar o monitoramento da Unidade de con-
servação reserva Biológica (rEBio) Maicuru. as despesas de viagem serão 
de responsabilidade do Programa áreas Protegidas da amazônia - arPa.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 835582
Portaria Nº 537, de 02 de aGosto de 2022.

a Presidente do instituto de desenvolvimento florestal e da Biodiversidade 
do Estado do Pará, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Estadual 
de 15 de janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial n°.33.783, de 17 de 
janeiro de 2019 e alterações posteriores.
dispõe sobre a aprovação do Plano de Manejo do Mosaico de Unidades de 
conservação lago de Tucuruí, composto pelas Unidades de conservação: 
área de Proteção ambiental – aPa lago de Tucuruí, reserva de desenvol-
vimento Sustentável – rdS alcobaça e rdS Pucuruí-ararão, abrangendo 
áreas territoriais dos municípios de Breu Branco, Goianésia do Pará, itupi-
ranga, Jacundá, Nova ipixuna, Novo repartimento e Tucuruí.
coNSidEraNdo:
a competência comum da União, dos Estados, do distrito federal e dos 
Municípios em proteger e preservar o meio ambiente, nos termos do artigo 
23, incisos Vi e Vii, da constituição federal;
o artigo 27 da lei N°. 9.985 de 18 de julho de 2000 (lei do SNUc), que 
estabelece que todas as unidades de conservação devem dispor de um 
Plano de Manejo;
o disposto no inciso i do artigo 12, do decreto Nº. 4.340 de 22 de agosto 
de 2002 que regulamenta a lei Nº. 9.985 do Sistema Nacional de Unidade 
de conservação da Natureza - SNUc, de 18 de julho de 2002;
a lei Estadual nº 6.451, de 08 de abril de 2002, que criou a área de Pro-
teção ambiental do lago de Tucuruí - aPa lago de Tucuruí, a reserva de 
desenvolvimento Sustentável do alcobaça - rdS alcobaça e a reserva 
de desenvolvimento Sustentável do Pucuruí-ararão - rdS Pucuruí-ararão.
a instrução Normativa nº 01/2022, editada pelo idEflor-Bio, dispõe a 
respeito das diretrizes e procedimentos técnicos e administrativos para 
a elaboração e revisão do plano de manejo de unidades de conservação 
estaduais.
Que o Plano de Manejo é o documento técnico que estabelece o zoneamen-
to e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos 
naturais da área do Mosaico lago de Tucuruí;
rESolVE:
art.1º aprovar o Plano de Manejo do Mosaico lago de Tucuruí, elaborado 
pela Greentec Consultoria e Planejamento Agroflorestal e do Meio Ambien-
te Ltda., contendo três volumes, com os seguintes conteúdos específicos:
i – VoLUMe i – asPectos Gerais do Mosaico e diaGNÓstico 
socioaMBieNtaL
caPÍtULo 1 – asPectos Gerais das UNidades de coNserVaÇÃo
1. introdução
2. informes Gerais
3. contextualização do Mosaico nos Sistemas de Unidades de conservação
4. Mosaicos no Brasil
5. Gestão administrativa das Unidades de conservação do Pará
6. aspectos legais
caPÍtULo 2 – diaGNÓstico do Mosaico
7. Meio físico
8. Meio Biótico
9. caracterização da Paisagem
10. Socioeconomia
11. Situação atual da Gestão
12. Uso Público e Turismo
13. aspectos fundiários
14. aspectos conclusivos
15. Referências Bibliográficas
16. anexos
ii – VoLUMe ii – aNÁLise iNteGrada e PLaNeJaMeNto
caPÍtULo 1 - aNÁLise iNteGrada do diaGNÓstico
1. Declaração de Significância
2. Serviços Ecossistêmicos
3. alvos de conservação
4. alvos de Bem-estar Social
5. avaliação Estratégica
caPÍtULo 2 - PLaNeJaMeNto do Mosaico
6. Missão
7. Visão de futuro
8. objetivos
9. Zoneamento ambiental
10. Programas de Manejo
11. Monitoramento e avaliação do Plano de Manejo
12. Referências Bibliográficas
13. anexos
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iii – VoLUMe iii – PesQUisa Para o deseNVoLViMeNto 
sUsteNtÁVeL da Pesca
caPÍtULo 1 - sÍNtese dos coNHeciMeNtos soBre a Pesca e 
BioLoGia PesQUeira
1. introdução
2. objetivos
3. Material e Métodos
4. área de Estudo
5. Síntese Sobre as Embarcações de Pesca
6. Síntese Sobre os apetrechos de Pesca
7. Síntese Sobre as Principais Pescarias
8. Classificação Popular dos Principais Pontos de Pesca
9. Síntese Sobre a Produção Pesqueira e os desembarques
10. Síntese Sobre a Biologia Pesqueira do Mapará Hypophthalmus margi-
natus (ValENciENNES, 1840)
11. Biologia Pesqueira da Pescada-branca Plagioscion squamosissimus 
(HEcKEl, 1840)
12. Biologia Pesqueira dos Tucunarés cichla spp. (KUllaNdEr e fErrEira, 2006)
13. Biologia Pesqueira da Jatuarana-escama-grossa Hemiodus unimacula-
tus (BlocH, 1794)
caPÍtULo 2 – estUdo da VariaBiLidade GeNÉtica
1. introdução
2. objetivos
3. Material e Métodos
4. resultados
5. conclusão
caPÍtULo 3 – diNÂMica PoPULacioNaL
1. introdução
2. objetivos
3. Material e Métodos
4. resultados
5. conclusão
caPÍtULo 4 - aVaLiaÇÃo da atiVidade PesQUeira e das Po-
PULaÇÕes das QUatro PriNciPais esPÉcies de PeiXes deseM-
Barcadas No Mosaico de UNidades de coNserVaÇÃo LaGo 
de tUcUrUÍ
1. introdução
2. objetivos
3. Material e Métodos
4. resultados
5. conclusão
caPÍtULo 5 – coNsideraÇÕes FiNais e recoMeNdaÇÕes soBre 
o MaNeJo da Pesca No Mosaico de UNidades de coNserVaÇÃo 
LaGo de tUcUrUÍ
Parágrafo Único: a realização de qualquer atividade ou intervenção no ter-
ritório abrangido pelo Mosaico lago de Tucuruí deverá estar em acordo com 
o zoneamento e respectivas normas estabelecidas pelo Plano de Manejo.
art. 2º o Plano de Manejo do Mosaico lago de Tucuruí constitui o ins-
trumento de planejamento e gestão das unidades de conservação que o 
constituem e é composto por três documentos técnicos: o plano de manejo 
(Volume i, ii e iii), o resumo executivo e a cartilha do plano de manejo, 
disponíveis para consulta:
i - no instituto de desenvolvimento florestal e da Biodiversidade do Estado 
do Pará, com endereço à avenida João Paulo ii, s/n. Bairro curió Utinga, 
Belém-Pa. cEP 66.610-770;
ii - na sede do Mosaico rua Groelândia, n°01, Vila Marabá, Tucuruí-Pa;
III - sítio eletrônico oficial do órgão gestor do Mosaico Lago de Tucuruí: 
www.ideflorbio.pa.gov.br.
art. 3º Quaisquer dúvidas ou dispositivos não previstos no Plano de Manejo 
ora aprovado, deverão ser dirimidos com o órgão gestor do Mosaico lago 
de Tucuruí, que deverá identificá-los e administrá-los, compatibilizando-os 
com os objetivos de criação e gestão do Mosaico.
art. 4º a observância às disposições desta Portaria não dispensa o aten-
dimento das regras integralmente estabelecidas no Plano de Manejo do 
Mosaico lago de Tucuruí.
art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 02 de agosto de 2022.
Karla lessa Bengtson
Presidente do instituto de desenvolvimento florestal e da Biodiversidade 
do Estado do Pará

Protocolo: 835973

.

.

aPostiLaMeNto
.

terMo de aPostiLaMeNto Nº 37/2022
o iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo florESTal E da BiodiVErSidadE 
do ESTado do Pará – idEflor-Bio, por meio da diretoria de Gestão 
administrativa e financeira – daf, e com fundamento no art. 65, § 8º, da 
lei federal nº 8.666/93, resolve apostilar a inclusão de fontes de recursos: 
0101, 0116, 0256, 0261, 0316, 0656 e 0661, para cumprimento das obri-
gações de pagamento dos serviços contratados do contrato administrativo 
n° 28/2020, celebrado entre este iNSTiTUTo e a EMPrESa BElÉM rio 
SEGUraNÇa EirEli -ME, que tem por objeto a contratação de serviços de 
empresa especializada na prestação de serviços continuados, com dedica-
ção exclusiva de mão de obra, conforme condições, quantidades e exigên-
cias estabelecidas no Edital e seus anexos
Belém, 03 de julho de 2022.
Karla lESSa BENGTSoN
Presidente do idEflor-Bio

Protocolo: 835432

terMo de aPostiLaMeNto Nº 35/2022
o iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo florESTal E da BiodiVErSidadE 
do ESTado do Pará – idEflor-Bio, por meio da diretoria de Gestão 
administrativa e financeira – daf, e com fundamento no art. 65, § 8º, da 
lei federal nº 8.666/93, resolve apostilar a inclusão de fontes de recursos: 
0101, 0256, 0261, 0656 e 0661, para cumprimento das obrigações de pa-
gamento dos serviços contratados do contrato administrativo n° 62/2017, 
celebrado entre este iNSTiTUTo e a XiNGU SErViÇoS E SolUÇÕES aM-
BiENTaiS, que tem por objeto a contratação de empresa especializada 
na prestação dos serviços de limpeza e manutenção de áreas externas 
e de espaços considerados “árEaS VErdES” para atender às necessida-
des deste coNTraTaNTE, quais sejam: (i) centro de acolhimento e es-
pecificações, (ii) via principal de acesso e especificações, (iii) barragens 
à montante e à jusante dos lagos Bolonha e Água Preta e especificações, 
e (iv) parte interna das rotatórias e demais estruturas de contorno da via 
principal de acesso dentro do Parque Estadual do Utinga – PEUt, Unidade 
de conservação localizada em Belém – Pará, com o fornecimento de mão 
de obra, materiais e equipamentos, de acordo com o especificado no Termo 
de referência.
Belém, 03 de julho de 2022.
Karla lESSa BENGTSoN
Presidente do idEflor-Bio

Protocolo: 835430

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 528 de 26 de JULHo de 2022
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para os 
municípios de Vitória do Xingu e Senador José Porfírio-Pa, de 20/07 a 
03/08/2022:

servidor objetivo

2° SGT BPa Edson carlos de Maria , matrícula nº 
5590833.

Realizar operação de fiscalização na UC (REVIS) Refúgio de 
Vida Silvestre Tabuleiro do Embaubal e seu entorno.

3° SGT BPa Jorge Henrique Torres alves, matrícula nº 
57199465.

3° SGT BPa, Jussara de cassia da Silva Pastana, matrí-
cula nº 54193072.

3° SGT BPa, roberto castro da Silva, matrícula nº 
54195449.

ii - conceder 14,5 (catorze e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2022/900808 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 835424

.

.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

Portaria
.

resoLUÇÃo Nº 002/2022 – FisP BeLÉM, 03 de aGoosto de 2022
o conselho diretor do fUNdo dE iNVESTiMENTo dE SEGUraNÇa PÚBli-
ca – fiSP, no uso de suas atribuições legais, conferida na lei nº 5.739, de 
09.02.93, regulamentada pelo decreto nº 2.017 de 06.02.97.
coNSidEraNdo: a publicação da lei 7.584, de 28.12.2011, que dispõe 
sobre a reorganização da estrutura administrativa da SEGUP, criando o 
cargo de dirETor para o fUNdo dE iNVESTiMENTo dE SEGUraNÇa PÚ-
Blica;
coNSidEraNdo: a nomeação da servidora rENaTa GUrGEl SaNToS 
BorGES - dPc ao exercício do cargo de dirETora do fiSP, por meio da 
PorTaria nº 1.015 - ccG, de 02/08/2022, publicado no doE nº 35.066 
de 03/08/2022;
coNSidEraNdo: a necessidade de descentralizar os procedimentos ad-
ministrativos com vistas a dinamizar as rotinas administrativas do fiSP,
 rESolVE:
1- rEVoGar os termos da rESolUÇÃo nº. 001/2022-fiSP, de 05/01/2022, 
a contar de 01.08.2022;
2- dElEGar a servidora rENaTa GUrGEl SaNToS BorGES - dPc, cPf 
nº396.414-40, Mf nº 59.170-88, dirETora do fiSP, a competência de 
ordENadora dE dESPESa do fUNdo dE iNVESTiMENTo dE SEGUraN-
Ça PÚBlica – fiSP, a contar de 01/08/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social
Presidente do fundo de investimento de Segurança Pública

Protocolo: 835647
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coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 185/2022-seGUP/Pa
Processo nº 2022/671197
Exercício: 2022
origem: Termo de inexigibilidade nº 151/2022-SEGUP/Pa, oriundo do Pro-
cesso Eletrônico nº 2022/671197.
objeto: a participação a 09 (nove) servidores desta Secretaria de Estado 
de Segurança Pública e defesa Social - SEGUP/Pa ao curso de “a Nova lei 
de licitações e contratos (Nllc)”, na modalidade online, com carga horária 
de 16 horas, a ser realizado no período de 25 a 26 de agosto de 2022, cuja 
finalidade consiste em qualificar e capacitar os servidores pertencentes a 
esta Secretaria para o desenvolvimento de suas funções.
fundamentação legal: Parecer Jurídico N° 381/2022-coNJUr
data de assinatura: 02/08/2022.
Vigência: 02/08/2022 à 01/11/2022
Valor global: r$ 17.523,00 (dezessete mil e quinhentos e vinte e três reais)
Programação orçamentaria: 06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes 
de Segurança Pública / fonte 0101 / Natureza : 339039.
contratada: orZil coNSUlToria E TrEiNaMENTo lTda
cNPJ: 21.545.863/0001-14
Endereço: SrTVS, Q.701, Bloco“o”, Sala601, Ed. Novo centro Multiempre-
sarial, asa Sul, Brasília/df, cEP n° 70.340-000.
ordenador de despesas: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 835756

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 18/2022-seGUP/Pa

a Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa Social comunica 
que realizará licitação na Modalidade PrEGÃo, para registro de Preços, na 
forma ElETrÔNica, do tipo MENor PrEÇo pelo critério de julgamento ME-
Nor PrEÇo Por loTE, modo de disputa aBErTo.
oBJETo: registro de preços para eventual contratação de empresa para 
a prestação de serviço de locação de câmeras operacionais portáteis com 
solução para captação, transmissão, armazenamento, software de custódia 
e gestão de evidências digitais, acionamento remoto, livestreaming, posi-
cionamento de gps e software de monitoramento para atender as ativida-
des operacionais dos agentes de segurança pública do Estado do Pará, de 
acordo com as condições e especificações técnicas constantes no Termo de 
referência, anexo i deste Edital.
daTa da aBErTUra: 16/08/2022
HORA DA ABERTURA: 09:00 h (Horário Oficial de Brasília-DF)
ENdErEÇo ElETrÔNico: https://www.gov.br/compras/pt-br (UaSG: 
925801)
oBS: o presente Edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico ht-
tps://www.gov.br/compras/pt-br ou www.compraspara.pa.gov.br
Belém(Pa), 03 de agosto de 2022.
luciana cunha da Silva
 coordenadora do Núcleo de licitação

Protocolo: 835454

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 141/2022 – seGUP
o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Ma-
noel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo 
roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, re-
sidente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da 
lei federal 14.133/2021, e a Portaria nº 007/2018 – GaB iESP, Portaria 
012/2019-GaB iESP,  resolução nº148/2015, nº149/2015, nº 214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do institu-
to de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação do se-
nhor Mário alfrEdo SoUZa SolaNo, Titulação Especialista, inscrita no 
cPf sob o nº 134.383.282-91, rG nº 12697, PiS/Pasep nº 170.165.384-
09, residente e domiciliado à rua Bernal do couto, Ed. Terrazum de Paula, 
apto 604, nº 1003, Bairro: Umarizal, cEP: 66055-080, Belém/Pa, cujo 
objeto é a contratação da prestação de serviços técnicos profissionais es-
pecializados para execução de atividades educacionais como docente da 
disciplina Gestão Estratégica de operações integradas, na modalidade 
presencial, nas Turmas a e B, para o curso Superior de Polícia e Bom-
beiros Militar - cSPBM/2022, aprovado pela resolução nº 416/2022 e nº 
425/2022 - coNSUP, cujo valor total é r$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos 
reais), incluídos todos os valores relativos à prestação de serviços e tribu-
tos, Programação orçamentária: 26.101.06.128.1502.8832 - capacitação 
dos agentes de Segurança Pública; 40.101.06.128.1502.8832 - capacita-
ção dos agentes de Segurança Pública; 21.101.06.128.1502.8832 - capa-
citação dos agentes de Segurança Pública; Natureza: 339036 e 339047; 
fonte: 0101.
Belém/Pa, 01 de agosto de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 835750

terMo de iNeXiGiBiLidade Nº 140/2022 – seGUP
o Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
representado pela SEcrETaria dE ESTado dE SEGUraNÇa PÚBlica E 
dEfESa Social – SEGUP, com sede nesta cidade na rua arcipreste Ma-
noel Teodoro nº 305, Bairro Batista campos, cEP. 66.023-700, cidade de 
Belém, Estado do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 05.054.952/0001-01, 
por meio de seu Secretário adjunto de Gestão administrativa, Sr. PaUlo 
roBErTo doS SaNToS liMa, brasileiro, portador da cédula de identidade 
n° 1562036 - SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob o n° 304.401.902-82, re-
sidente e domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, 
rESolVE reconhecer a iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fulcro no 
artigo 25, ii, da lei 8.666/93, em conformidade com o art. 193, ii da 
lei federal 14.133/2021, e a Portaria nº 007/2018 – GaB iESP, Portaria 
012/2019-GaB iESP,  resolução nº148/2015, nº149/2015, nº 214/2017, 
nº311/2019, nº355/2020, todas oriundas do conselho Superior do ins-
tituto de Ensino de Segurança Pública do Pará - iESP para contratação 
da senhora SÔNia da coSTa PaSSoS, Titulação doutora, inscrita no cPf 
sob o nº 562.870.702-34, rG nº 2454445, PiS/Pasep nº 126.206.724-
24, residente e domiciliada à av. Pedro Miranda, Pass. coelinho, nº 129, 
Bairro: Pedreira, cEP: 66085-780, Belém/Pa, cujo objeto é a contratação 
da prestação de serviços técnicos profissionais especializados para execu-
ção de atividades educacionais como docente da disciplina Metodologia da 
Pesquisa Científica II, na modalidade presencial, nas Turmas A e B, para 
o curso Superior de Polícia e Bombeiros Militar - cSPBM/2022, aprovado 
pela resolução nº 416/2022 e nº 425/2022 - coNSUP, cujo valor total 
é r$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), incluídos todos os valo-
res relativos à prestação de serviços e tributos, Programação orçamen-
tária:26.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segurança 
Pública; 40.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de Segu-
rança Pública; 21.101.06.128.1502.8832 - capacitação dos agentes de 
Segurança Pública; Natureza: 339036 e 339047; fonte: 0101.
Belém/Pa, 01 de agosto de 2022.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 835746

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 
Nº 140/2022-seGUP

Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 140/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 01 de agosto de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 835749
terMo de ratiFicaÇÃo ao terMo de iNeXiGiBiLidade 

Nº 141/2022-seGUP
Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as altera-
ções legais posteriores, o TErMo dE iNEXiGiBilidadE Nº 141/2022–SE-
GUP, fundamentado no artigo 25, ii do referido diploma legal.
Belém/Pa, 01 de agosto de 2022.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 835751

.

.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

terMo de adJUdicaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 016/2022-seGUP/Pa

o Pregoeiro da Secretaria de Estado de Segurança Pública e defesa So-
cial do Pará, no uso de suas atribuições legais resolve adJUdicar o Pregão 
Eletrônico nº.016/2022- SEGUP/Pa, cujo objeto é a aquisição de 20 (vin-
te) Equinos a serem empregados nas diversas variáveis do policiamento 
montado, para atender a Polícia Militar do Pará, com recurso oriundo do 
Convênio nº 921532/2021 firmados entre a SEGUP/PA e SEGEN-MJ, de 
acordo com as condições e especificações constantes no Termo de Refe-
rência, anexo i do Edital.
Empresa vencedora para o item 1 - liciTao coNSUlToria ProJEToS E 
SErVicoS lTda EPP - c.N.P.J. – 11.157.097/0001-67

iTENS dEScriÇÃo QTd Valor UNiT. Valor ToTal

01

Equinos - idade entre quatro e cinco anos; altura 
mínima de 1,55m; Ser sadio sem taras e sem vícios re-
dibitórios; Ter boa capacidade respiratória (trote de 45 

min); apresentar visão e audição perfeita; Não pode ser 
albino; deve ser macho castrado; Não pode apresentar 

doenças crônicas ou infectocontagiosas;.

20 r$16.500,00 r$330.000,00
 

Valor total do Pregão Eletrônico: r$ - 330.000,00
atenciosamente,
Belém, 03 de agosto de 2022
aldenor coelho da Silva
Pregoeiro SEGUP/Pa

Protocolo: 835483
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POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 470/22/di/dF, contida no doE nº 34.868 do 
dia 17/02/2022; onde Lê-se: Servidor: cB Manoel Vicente conceição fi-
gueiredo. Leia-se: Servidor: cB Manoel Vicente da conceição figueiredo. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.

Protocolo: 835744

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 052/2022/
cPL/PMPa

Pae Nº 2022/878074
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia MiliTar do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
nº 05.054.994/0001 - 42, e os contratados:
cUrSo dE forMaÇÃo dE PraÇaS – cfP 2022 – TUrMa ii (Polo BElÉM)

tUrMa ii - BeLÉM

Nº disciPLiNas NoMe do iNstrUtor cPF VaLor totaL

1 corrESPoNdÊNcia Policial MiliTar SUZiEllEN cHriSTiNY SalaZar 
da SilVa 886.221.262-34 r$ 2.100,00

2 cHEfia E lidEraNÇa arTHUr BEZErra da SilVa 595.070.982-91 r$ 2.100,00

3 iNTrodUÇÃo À aUToProTEÇÃo BrUNo fErrEira MaZZÉ 083.383.254-90 r$ 2.100,00

4 dirEiTo PENal E ProcESSUal PENal 
aPlicado ao SErViÇo PM lorENa aMoraS dE carValHo 703.317.822-00 r$ 3.120,00

5 GErENciaMENTo dE criSES E TÉcNi-
caS dE NEGociaÇÃo fEliPE corrÊa airES 831.717.622-34 r$ 2.100,00

6 TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E 
TElEcoMUNicaÇÕES aliNE SoUSa oliVEira 009.262.232-16 r$ 1.800,00

7 dirEiTo coNSTiTUcioNal JoSENildo rodriGUES dE liMa 798.857.562-72 r$ 1.800,00

8 dirEiToS HUMaNoS aNa caroliNa da SilVa MEN-
doNÇa SciENZa 946.487.782-00 r$ 1.540,00

9 dirEiTo PENal MiliTar GilSoN da SilVa fErrEira 657.028.242-53 r$ 3.000,00

10 dEfESa PESSoal Policial daVid d’SaUllo fErrEira do 
NaSciMENTo 508.452.922-34 r$ 6.000,00

11 TrEiNaMENTo fÍSico MiliTar alEXaNdrE fÉliX SoUSa 
NoGUEira 862.232.592-04 r$ 7.800,00

12 iNSTrUÇÃo Policial MiliTar BáSica alcidES BorGES loBo JÚNior 423.980.372-15 r$ 5.160,00

13 iNTrodUÇÃo ao USo da arMa 
dE foGo JUarEZ fErrEira SilVa 454.181.102-25 r$ 2.500,00

14 arMaMENTo E Tiro Policial JUarEZ fErrEira SilVa 454.181.102-25 r$ 4.000,00

15 PoliciaMENTo oSTENSiVo GEral rUY GUilHErME da SilVa coSTa 
JÚNior 701.290.612-04 r$ 7.000,00

16 lEGiSlaÇÃo BáSica iNSTiTUcioNal lUiZ aUGUSTo BriTo TaVarES 454.230.912-68 r$ 3.600,00

17 aTENdiMENTo PrÉ – HoSPiTalar THiaGo rodriGUES fEiToSa 001.025.872-80 r$ 4.200,00

18 dirEiTo adMiNiSTraTiVo lUiZ aNdrÉ MENEZES dE SoUZa 581.523.262-91 r$ 2.100,00

19 PrEVENÇÃo, MEdiaÇÃo E rESolU-
ÇÃo dE coNfliToS JoNaS ViEira dE SoUSa 008.363.532-77 r$ 2.800,00

20 oPEraÇÃo EM árEa dE SElVa lUiZ ocTáVio liMa raYol 352.444.612-49 r$ 3.500,00

21 lEGiSlaÇÃo ESPEcial carloS alBErTo Valcácio doS 
SaNToS 361.483.502-20 r$ 4.800,00

22 ProcEdiMENToS E ProcESSoS 
corrEicioNaiS

ElToN roBErTo SarMENTo dE 
oliVEira 769.163.082-49 r$ 3.500,00

23 local dE criME: PrESErVaÇÃo E 
ValoriZaÇÃo da ProVa

SUEllEN cHrYSTiaN fariaS 
corrÊa NErES 844.994.352-34 r$ 1.400,00

24 aTiVidadE dE iNTEliGÊNcia Poli-
cial MiliTar

alEXSaNdro aBNEr caMPoS 
Baia 616.589.012-15 r$ 1.400,00

25 SEGUraNÇa orGÂNica JoSÉ dE JESUS PalHETa JÚNior 402.117.702-72 r$ 1.400,00

26 HiSToria da Policia MiliTar – Ead roNaldo BraGa cHarlET 455.301.652-49 r$ 1.680,00

27 criMiNoloGia aPlicada a SEGU-
raNÇa PUBlica – Ead ÍTalo aUGUSTo VaraNda PaZ 003.183.312-84 r$ 2.100,00

28 aBordaGEM Socio PSicolÓGica do 
criME E da ViolÊNcia – Ead HENriQUE MoUra MoNTEiro 752.878.202-59 r$ 2.400,00

29 ESTaTÍSTica aPlicada a SEGUraNÇa 
PUBlica – Ead alBiNo rodriGUES liMa 570.126.102-63 r$ 2.100,00

30 SiSTEMa dE SEGUraNÇa PUBlica 
– Ead Márcio JoSÉ alVES da SilVa 834.485.192-00 r$ 960,00

31 EdUcaÇÃo fiNaNcEira – Ead alEXaNdrE ViNÍciUS caMPoS 
daMaScENo 391.494.202-91 r$ 2.400,00

32 SaÚdE E QUalidadE dE Vida – Ead NaTHália fErrEira dE alMEida 011.618.112-57 r$ 1.400,00

33 ESTáGio SUPErViSioNado EdUardo SiMÕES araÚJo 683.559.982-00 r$ 5.600,00

34 ESTáGio SUPErViSioNado (Mo-
NiToria) alcidES BorGES loBo JÚNior 423.980.372-15 r$ 3.600,00

ToTal r$ 103.060,00

ToTal coM PaTroNal r$ 123.672,00

do oBJETo: contratação de docentes para ministrar aula no de curso de 
formação de Praças - cfP 2022 – Turma ii (Polo Belém).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no inc. ii do art. 25 c/c 
com o art. 13, inciso Vi da lei 8.666/93, considerando a natureza singular 
dos serviços que serão prestados.
Valor ESTiMado: r$ 123.672,00 (cento e vinte e três mil, seiscentos e 
setenta e dois reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: Programa: 1502 – Segurança Pública; ação 
(projeto/atividade): 26/8833 – formação inicial de agentes de Segurança 
Pública; Natureza da despesa: 33.90.15 – diárias Militar; 33.90.30 – Ma-
terial de consumo; 33.90.33 – Passagens de despesas com locomoção; 
33.90.36 – outros Serviços de Terceiros - Pessoa física; 33.90.47 - obri-
gações Tributarias e contributivas; Pi: 1050008833c; fonte do recurso: 
0101 e/ou 0301 (recurso Próprio).
ordENador rESPoNSáVEl: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – 
cEl PM, coMaNdaNTE - GEral da PMPa
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 03 de agosto de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 835840

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
Processo Pae Nº 2022/878074

 O Comandante Geral da PMPA resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade 
de licitação nº 052/2022/cPl/PMPa visando à “contratação de docentes 
para ministrar aula no de curso de formação de Praças - cfP 2022 – Turma 
ii (Polo Belém)”.
Valor: r$ 123.672,00 (cento e vinte e três mil, seiscentos e setenta e dois 
reais).
Belém - Pa, 03 de agosto de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 835848

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

HoMoLoGaÇÃo
 o comandante-Geral da Polícia Militar do Pará, no uso de suas atribuições 
legais, considerando os autos do Processo licitatório na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 021/2022 – cPl/PMPa – PaE n° 2022/632129, que tem por 
objeto a “escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de EQUi-
PaMENTo BloQUEador dE GraVaÇÕES aMBiENTaiS, visando a atender 
as demandas desta força militar estadual e considerando o disposto no art. 
5º, inciso iV, da lei Estadual nº 6.474/02 combinado com o art. 13º, inc. V 
do decreto Estadual nº 534/20, lei complementar federal nº 123/06, lei 
Estadual nº 8.417/16, subsidiariamente da lei federal nº 8.666/93.
rESolVE:
01 – HoMoloGar a decisão adotada pela Pregoeira da PMPa, designada 
através da Portaria nº 002/2022 – dl/PMPa, de 26 de julho de 2022, que 
cancelou o item único, haja vista que a proposta apresentada incidiu na 
regra de desclassificação prevista no item 8.2 do edital;
02 – dEclarar fracaSSado o certame, uma vez que a proposta apre-
sentada não atende aos requisitos do edital, em decorrência do exposto 
no item supra;
03 – dETErMiNar que a diretoria de licitação - dl adote as medidas ne-
cessárias visando à realização de novo certame.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Quartel em Belém/Pa, 02 de agosto de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl QoPM
comandante-Geral da PMPa

Protocolo: 835915

.

.

aPostiLaMeNto
.

1º aPostiLaMeNto ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 
039/2022 – ccc/PMPa;Pelo presente fica apostilado o Contrato Admi-
nistrativo nº 039/2022-ccc/PMPa, celebrado entra a PMPa e a Empresa 
PUriNorTE lTda, cujo objeto é a “aquisição de ração equina, decorrente 
do ProcESSo Nº 2021/1146865; Belém/Pa, 03 de agosto de 2022JoSÉ 
dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044;comandante 
Geral da PMPA; fica incluído conforme tabela abaixo:
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iteM
iNcLUsÕes descritas aBaiXo:

cod.siMas VL. UNit. Por saca (25kg)

01 077324-7 r$ 112,50

02 077324-7 r$ 112,50

03 077324-7 r$ 114,25

Protocolo: 835486

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de Portarias de coNcessÃo - PUBLicaÇÃo
Portaria nº 834/2022-df-SUP fUNdoS; Suprido carloS alBErTo SilVa 
dE SoUZa, MaJ PM, Mf 58873641, do efetivo do (a) 44º BPM: 60(ses-
senta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 
3.950,00; Elemento de despesa: 33.90.39 – SErV. TErc PESS JUridica 
– fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson au-
gusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Protocolo: 835659

diÁria
.

Portaria Nº4226/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Verão 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 21/07 a 01/08/2022; 
Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: 
SGT PM almério Holanda Silva do Nascimento; cPf: 453.861.882-91; Va-
lor: r$ 2.901,36. cB PM clenilson Peniche Galisa; cPf: 763.393.942-72 
; Valor: r$ 2.785,20. cB PM adalberto luiz da Silva Miralha Junior; cPf: 
989.325.192-34; Valor: r$ 2.785,20. Sd PM cássio augusto Janaú da Sil-
va; cPf: 886.001.062-49; Valor: r$ 2.785,20. Sd PM felipe Teixeira da 
Paixão; cPf: 026.382.242-78; Valor: r$ 2.785,20. Sd PM diego Júnior 
Melo lima; cPf: 837.888.672-72; Valor: r$ 2.785,20. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4227/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Verão 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Marapanim-Pa; Período: 21/07 a 01/08/2022; Quantida-
de de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: SGT PM Henry 
Nascimento freitas; cPf: 490.252.282-91; Valor: r$ 1.914,88. cB PM Wag-
ner Bastos E Silva; cPf: 016.128.572-48; Valor: r$ 1.885,84. Sd PM Marlon 
rocha dos Santos; cPf: 947.877.602-97; Valor: r$ 1.885,84. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4228/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; desti-
no: Tucuruí-Pa; Período: 08 a 11/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 03 de pousada; Servidores: TEN cEl PM leno Márcio Barros 
do carmo; cPf: 766.799.936-87; Valor: r$ 1.107,82. caP PM rosa de 
fátima lima rodrigues; cPf: 751.493.032-91; Valor: r$ 1.015,49. cB PM 
christian amaral cabral; cPf: 837.361.742-68; Valor: r$ 886,20. Sd PM 
diogo Souza Benjamim; cPf: 028.154.822-66; Valor: r$ 886,20. ordE-
Nador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4229/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; desti-
no: Marabá-Pa; Período: 22 a 25/08/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 03 de pousada; Servidores: TEN cEl PM leno Márcio Barros 
do carmo; cPf: 766.799.936-87; Valor: r$ 1.107,82. caP PM rosa de 
fátima lima rodrigues; cPf: 751.493.032-91; Valor: r$ 1.015,49. cB PM 
christian amaral cabral; cPf: 837.361.742-68; Valor: r$ 886,20. Sd PM 
diogo Souza Benjamim; cPf: 028.154.822-66; Valor: r$ 886,20. ordE-
Nador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4230/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; desti-
no: Tailândia-Pa; Período: 12 a 15/09/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 03 de pousada; Servidores: TEN cEl PM leno Márcio Barros 
do carmo; cPf: 766.799.936-87; Valor: r$ 1.107,82. caP PM rosa de 
fátima lima rodrigues; cPf: 751.493.032-91; Valor: r$ 1.015,49. cB PM 
christian amaral cabral; cPf: 837.361.742-68; Valor: r$ 886,20. Sd PM 
diogo Souza Benjamim; cPf: 028.154.822-66; Valor: r$ 886,20. ordE-
Nador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 835506
Portaria Nº4231/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; desti-
no: Muaná-Pa; Período: 11 a 13/07/2022; Quantidade de diárias: 02 de 
alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM fabricio andrey araujo 
Palheta; cPf: 689.735.602-63; Valor: r$527,52. SGT PM Ewerton Sergio 
lima dantas; cPf: 002.455.363-88; Valor: r$527,52. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Portaria Nº4232/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Nova Timboteua-Pa; Período: 01 a 03/07/2022; Quantidade de diárias: 02 
de alimentação e 02 de pousada; Servidores: SGT PM raimundo Wellington 
abreu costa; cPf: 791.192.552-68; Valor: r$527,52. cB PM Michael an-
derson Soares rosas; cPf: 000.817.542-05; Valor: r$506,40. cB PM Eve-
raldo da Trindade Pereira; cPf: 847.771.252-20; Valor: r$506,40. Sd PM 
Jimmy leite de oliveira; cPf: 863.053.952-68; Valor: r$506,40. ordE-
Nador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4233/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; desti-
no: afuá-Pa; Período: 26/07 a 03/08/2022; Quantidade de diárias: 08 de 
alimentação e 08 de pousada; Servidores: cB PM fernanda rafaela Batis-
ta Pedroso; cPf: 686.427.172-20; 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.
Portaria Nº4234/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; des-
tino: afuá-Pa; Período: 26/07 a 03/08/2022; Quantidade de diárias: 08 
de alimentação e 08 de pousada; Servidores: SGT PM ivan luiz Estuma-
no Pereira; cPf: 392.976.242-00 ; Valor: r$2.110,08. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4235/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; desti-
no: afuá-Pa; Período: 26/07 a 03/08/2022; Quantidade de diárias: 08 de 
alimentação e 08 de pousada; Servidores: SGT PM antonio dos remédios 
Santos de Moraes; cPf: 300.134.292-72; Valor: r$2.110,08. ordENa-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4236/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: ananindeua-Pa; 
destino: afuá-Pa; Período: 26/07 a 03/08/2022; Quantidade de diárias: 
08 de alimentação e 08. de pousada; Servidores: SUB TEN PM José Henri-
que da costa; cPf: 254.038.852-34; Valor: r$2.110,08. SGT PM cândido 
Sarmento Zeferino Junior; cPf: 629.411.272-91; Valor: r$2.110,08. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4237/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; des-
tino: afuá-Pa; Período: 26/07 a 03/08/2022; Quantidade de diárias: 08 
de alimentação e 08 de pousada; Servidores: SGT PM raphael da Silva 
Monteiro; cPf: 803.065.512-68; Valor: r$2.110,08. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4238/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Nova Timboteua-Pa; Período: 01 a 03/07/2022; Quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: CB PM Thomaz Jefferson 
Santos dos Santos; cPf: 863.022.562-91; Valor: r$506,40. SGT PM Jor-
ge Eduardo de Sena lugarinho; cPf: 724.547.762-00; Valor: r$506,40. 
Sd PM ruano oliveira Sobrinho; cPf: 003.430.062-78; Valor: r$506,40. 
Sd PM Erick Heliaquim cavalcanti de albuquerque; cPf: 098.762.134-31; 
Valor: r$506,40. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHo-
Sa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº4239/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-Pa; des-
tino: altamira-Pa; Período: 22/07 a 01/08/2022; Quantidade de diárias: 10 
de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM Hermenegildo agus-
tinho Silva; cPf: 570.194.952-49; Valor: r$2.637,60. SGT PM Washing-
ton Marcello coelho Santiago; cPf: 608.350.102-44 ; Valor: r$2.637,60. 
SGT PM Elianor Pedroso de Queiroz; cPf: 439.486.692-87; Valor: 
r$2.637,60. SGT PM Jonhnathan Silva feitosa; cPf: 849.985.552-00; 
Valor: r$2.637,60. SGT PM luciano costa de araújo; cPf: 526.205.142-
15 ; Valor: r$2.637,60. cB PM andré luiz Barros Vieira Júnior; cPf: 
999.656.232-87; Valor: r$2.532,00. cB PM armando Neto Vasconcelos 
Pinto; cPf: 007.054.352-61; Valor: r$2.532,00. cB PM luzivaldo da Sil-
va Santos; cPf: 789.771.692-91; Valor: r$2.532,00. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4240/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-Pa; des-
tino: Óbidos-Pa; Período: 14 a 27/07/2022; Quantidade de diárias: 14 de 
alimentação e 13 de pousada; Servidores: SGT PM francisco aurisio Silva 
Monteiro; cPf: 570.909.712-87; Valor: r$3.560,76. Sd PM francisco José 
Magno Barroso filho; cPf: 002.578.552-46 ; Valor: r$3.418,20. Sd PM 
Elvis andré Marinho Vidal; cPf: 010.190.972-13 ; Valor: r$3.418,20. 
Sd PM amanda rêgo do Nascimento reis; cPf: 015.719.452-37; Valor: 
r$3.418,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº4241/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Verão 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de ori-
gem: Belém-Pa; destino: Mocajuba-Pa; Período: 01 a 11/07/2022; Quan-
tidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM 
deoclécio da Silva costa; cPf: 492.131.052-15; Valor: r$2.637,60. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
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Portaria Nº4242/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Verão 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: curuça-Pa; Período: 11 a 21/07/2022; Quan-
tidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM 
deoclécio da Silva costa; cPf: 492.131.052-15; Valor: r$1.740,80. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4243/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marabá-Pa; desti-
no: rondon do Pará-Pa; Período: 11 a 21/07/2022; Quantidade de diárias: 
10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM Geneses lopes 
da costa; cPf: 727.732.002-68; Valor: r$2.637,60. Sd PM Werbeson de 
Paiva Santos; cPf: 039.897.703-81 ; Valor: r$2.532,00. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 835953

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de eXecUÇÃo desceNtraLiZada N° 001/2022-PMPa X MPc/Pa.
OBJETO: “Cessão de Oficiais e Praças da Reserva Remunerada da Polícia 
Militar do Pará, que atuarão nas unidades do Ministério Público de con-
tas do Estado do Pará”. Valor GloBal: r$ 1.058.901,30 (um milhão, 
cinquenta e oito mil, novecentos e um real e trinta centavos). Valor do 
rEPaSSE 2022: r$ 713.685,35 (setecentos e treze mil, seiscentos e oi-
tenta e cinco reais e trinta e cinco centavos). Valor do rEPaSSE 2023: 
r$ 345.215,95 (trezentos e quarenta e cinco mil, duzentos e quinze re-
ais e noventa e cinco centavos).  doTaÇÃo orÇaMENTária: Uo 37101 
– Ministério Público de contas do Estado do Pará. funcional Programá-
tica: 01.032.1493.8515. Elementos: 339019, 339046, 339030, 449030, 
449052, 339093. fontes: 0101. aSSiNaTUra: 01/08/2022. ViGÊNcia: 
01/08/2022 à 31/07/2023. ParTES: PolÍcia MiliTar do Pará - cNPJ nº 
05.054.994/0001-42 e MiNiSTÉrio PÚBlico dE coNTaS do ESTado do 
Pará, cNPJ n.º 05.054.978/0001-50. rESPoNSáVEiS: cEl QoPM JoSÉ 
dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - comandante Geral, cPf: 426.627.292-
87 e Exmo. Sr. PaTricK BEZErra MESQUiTa - Procurador-Geral de con-
tas, cPf: 012.954.473-63.

Protocolo: 835951

.

.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N°099/2022-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 o servidor SilVio Maia BaTiSTa, SGT PM rG 22570, cPf 
380.601.162-15, Mf 5582555, Motorista do faSPM - Pa, a utilizar o adianta-
mento no valor total de r$ 3.000,00 (Três Mil reais), para despesa de cará-
ter eventual, na funcional programática: 890101/08.122.1297.8338.0000; 
sendo r$ 3.000,00 (Três Mil reais) na 339039 (Pessoa Jurídica).
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, 03 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: 835406
Portaria N°100/2022-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, 03 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: 835923

diÁria
.

Portaria Nº 135/2022/Gab. diretor/FasPM- objetivo: divulgar os 
trabalhos realizados pelo faSPM e as demais ações que se encontram em 
andamento para os contribuintes residentes na região Sul do Pará, tendo 
como ponto o Município de Marabá e regiões adjacentes. fUNdaMENTo 
lEGal: lei. N° 5.119/84: origem: Belém/Pa destino: Marabá/Pa; Período: 
nos dias 01 a 07 de agosto de 2022; Quantidade de diárias: 07 diárias de 
alimentação e 06 diárias de pousada na categoria “B”; Servidores: SGT 
PM rG 24533 lUcio MaUro GUiMarÃES ParaENSE; cPf: 379.724.802-
49, no Valor r$ 1.714,44; SGT PM rG 24029 fraNciSco GilBErTo ca-
ValcaNTE SilVa; cPf: 333.824.172-00, no Valor r$ 1.714,44; SGT PM 
rG 35218 PaUlo TiaGo oliVEia dUarTE, cPf: 870.333.642-53, no Va-
lor r$ 1.714,44;SGT PM rG 34650 rafaEl raMalHo dE SoUSa, cPf: 
899.344.582-68, no Valor r$ 1.714,44 ordENador: raUl ZENio GENTil 
SilVa; PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 (ciNco) diaS aPÓS a 
daTa dE rETorNo.

Protocolo: 835564
..

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

Portaria Nº 123/diÁria/cedec de 11 de Maio de 2022
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e Portaria n° 015 de 10 de 
Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 
de 12 de Janeiro de 2022,
PorTaria PUBlicada No doE 34.971 dE 16 dE Maio dE 2022.
oNde se LÊ:
art. 1º – conceder aos militares: TcEl QoBM ricardo lENo aNaiSSi 
PErEira e Sd QBM PEdro WilHaMiS SEaBra aBrEU, 11 (onze) diárias 
de alimentação e 09 (nove) diárias de pousada para cada, MaJ QoBM diE-
Go dE aNdradE cUNHa, MaJ QoBM adolfo lUiS MoNTEiro loPES, 
SGT QBM odENilSoN liSBoa corrÊa, SGT QBM SaNdro lUiZ GoNZa-
Ga SaNToS, SGT QBM faBio MoNTES dE araUJo, SGT QBM aNTÔNio 
MarcoS do NaSciMENTo MoraES, SGT QBM MaNUEl Maria cardoSo 
PErEira, SGT QBM EMErSoN lEÃo riBEiro, SGT QBM JUNior GoMES 
fariaS, cB QBM WElliNGToN carloS VENÂNcio dE liMa, cB QBM SaN-
NiErY liSBoa da SilVa, cB QBM rElrY MoNTEiro BorGES, cB QBM 
JoÃo rodriGo MEirElES dE frEiTaS, cB QBM VicTor fláVio fErrEi-
ra aracaTi, cB QBM NEliNHo MoNTEiro dE araÚJo, cB QBM ToNY 
dalENo BarroS riBEiro, cB QBM PaUlo loBaTo GoNcalVES, cB QBM 
EdSoN doS PraZErES ViaNa, cB QBM ÍTalo dE oliVEira SaNdoVal, 
cB QBM WElliNGToN SilVa da SilVa, cB QBM JUlio cEZar PEroTE 
cHaVEZ, cB QBM JEoVaN do ESPÍriTo SaNTo ValENTE, cB QBM lEo-
Nardo BriTo da SilVa, Sd QBM rocK WilliaM diaS MiraNda, Sd QBM 
rEYNaN SilVa daS NEVES e Sd QBM ValdEMir cordEiro da coSTa, 
07 (sete) diárias de alimentação e 06 (seis) diárias de pousada para cada, 
perfazendo um valor total de r$ 49.791,64 (QUarENTa E NoVE Mil, SE-
TEcENToS E NoVENTa E UM rEaiS E SESSENTa E QUaTro cENTaVoS), 
por terem seguido viagem de Belém-Pa para o município de Tucuruí-Pa, 
na região de integração do lago de Tucuruí e com diárias do grupo B, no 
período de 22 de maio a 04 de junho de 2022, a serviço da coordenadoria 
Estadual de defesa civil.
Leia-se:
art. 1º – conceder aos militares: TcEl QoBM ricardo lENo aNaiSSi PE-
rEira e Sd QBM PEdro WilHaMiS SEaBra aBrEU, 04 (quatro) diárias de 
alimentação e 03 (três) diárias de Pousada para cada, MaJ QoBM diEGo 
dE aNdradE cUNHa, SGT QBM odENilSoN liSBoa corrEa, SGT QBM 
SaNdro lUiZ GoNZaGa SaNToS, SGT QBM faBio MoNTES dE araUJo, 
cB QBM WElliNGToN carloS VENÂNcio dE liMa, cB QBM SaNNiErY 
liSBoa da SilVa, cB QBM rElrY MoNTEiro BorGES, cB QBM JoÃo 
rodriGo MEirElES dE frEiTaS, Sd QBM rocK WilliaM diaS MiraN-
da, Sd QBM rEYNaN SilVa daS NEVES e Sd QBM ValdEMir cordEiro 
da coSTa, 07 (sete) diárias de alimentação e 06 (seis) diárias de Pou-
sada para cada, perfazendo um valor total de r$ 20.715,32 (ViNTE Mil, 
SETEcENToS E QUiNZE rEaiS E TriNTa E doiS cENTaVoS), por terem 
seguido viagem de Belém-Pa para o município de Tucuruí-Pa, na região de 
integração do lago Tucuruí e com diárias do grupo B, no período de 08 a 
14 de agosto de 2022, a serviço da coordenadoria Estadual de defesa civil.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 835861

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
rdc eLetrÔNico Nº 03/2022 – cBMPa

o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso de suas 
atribuições legais, considerando os autos do Processo licitatório na modali-
dade rdc ElETrÔNico Nº 03/2022 – cBMPa, PaE n° 2022/1303034, que 
tem por objeto a coNSTrUÇÃo do PÓrTico E NoVa GUarda do QUar-
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TEl do coMaNdo GEral, sito no Quartel do comando Geral, na av. Júlio 
césar, nº 3000, bairro: Marambaia, Belém-Pará, e com fundamento no 
disposto no art. 28, iV da lei nº 12.462/2011, assim como no que dispõe 
o art. 53, iV do decreto Estadual nº 1.974/2018, resolve:
01 – adJUdicar o objeto do presente certame à licitante vencedora, 
coNSTrUMaZ coNSTrUTora lTda, cNPJ: 18.409.353/0001-05, no valor 
global de 1.028.006,04 (Um milhão, vinte e oito mil, seis reais e quatro 
centavos), correspondente a 39,0000% de desconto sobre o valor esti-
mado de r$ 1.685.255,80 (um milhão, seiscentos e oitenta e cinco mil, 
duzentos e cinquenta e cinto reais e oitenta centavos) e HoMoloGar o re-
sultado final do RDC Eletrônico nº 03/2022 – CBMPA, por preencher todos 
os requisitos legais exigidos no edital e legislação correspondente;
02 – remeter o processo licitatório à diretoria de apoio logístico/contra-
tos, a fim de que sejam adotadas as medidas relativas a contratação da 
empresa vencedora e demais providências no âmbito de suas atribuições.
Belém-Pa, 03 de agosto de 2022.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
comandante-Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 835737
terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

rdc eLetrÔNico Nº 04/2022 – cBMPa
o comandante-Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso de suas 
atribuições legais, considerando os autos do Processo licitatório na moda-
lidade rdc ElETrÔNico Nº 04/2022 – cBMPa, PaE n° 2022/1302316, 
que tem por objeto a rEforMa E aMPliaÇÃo do Bloco oPEracioNal 
E acoModaÇÕES do coMaNdo GEral, aV. JÚlio cÉSar, Nº 3000, Ma-
raMBaia, cEP 66615-055, BElÉM-Pa e com fundamento no disposto no 
art. 28, iV da lei nº 12.462/2011, assim como no que dispõe o art. 53, iV 
do decreto Estadual nº 1.974/2018, resolve:
01 – adJUdicar o objeto do presente certame à licitante vencedora, 
coNSTrUMaZ coNSTrUTora lTda, cNPJ: 18.409.353/0001-05, no valor 
global de r$ 1.003.348,60 (um milhão, três mil, trezentos e quarenta e 
oito reais e sessenta centavos), correspondente a 39,00% de desconto so-
bre o valor estimado de r$ 1.644.833,78 (um milhão, seiscentos e quaren-
ta e quatro mil, oitocentos e trinta e três reais e setenta e oito centavos) 
e HOMOLOGAR o resultado final do RDC Eletrônico nº 04/2022 – CBMPA, 
por preencher todos os requisitos legais exigidos no edital e legislação 
correspondente;
02 – remeter o processo licitatório à diretoria de apoio logístico/contra-
tos, a fim de que sejam adotadas as medidas relativas à contratação da 
empresa vencedora e demais providências no âmbito de suas atribuições.
Belém-Pa, 03 de agosto de 2022.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
comandante Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 835743

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 202 diÁria/cedec de 03 de aGosto de 2022
o coordenador adjunto Estadual de defesa civil, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando o decreto 
Estadual de n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e Portaria n° 015 de 10 de 
Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.827 
de 12 de Janeiro de 2022,
resolve:
art. 1º – conceder aos militares: SGT QBM JoSiNaldo PiNHEiro riBEi-
ro, SGT QBM Márcio doS SaNToS aVElar, cB QBM SilVaNEidE da 
SilVa SErrÃo e Sd QBM JoNaTHaN SoUZa da PENHa  03 (três) diárias 
de alimentação e 02 (duas) diárias de Pousada para cada, perfazendo um 
valor total de r$ 2.584,80 (doiS Mil, QUiNHENToS E oiTENTa E QUaTro 
rEaiS E oiTENTa cENTaVoS), por terem se deslocado de Belém-Pa para 
o município de capanema/Pa, na região de integração do rio caeté e com 
diárias do grupo B, no período de 19 a 21 de julho de 2022, a serviço da 
coordenadoria Estadual de defesa civil.
art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 835566
eXtrato da Portaria N°132/diÁria/dF de 04 de aBriL de 2022

conceder aos militares: SGT BM alEXSaNdro SaNToS PErEira Mf: 
54185007, cB BM NEilToN doS SaNToS oliVEira Mf: 57174001 e ao cB 
BM WilSoN BarBoSa da SilVa filHo Mf: 57218260, 03 (TrÊS) diárias 
de alimentação e 02 (dUaS) diárias de pousada para cada, perfazendo 
um valor total de r$1.925,40 para seguirem viagem de altamira - Pa para 
Uruará - Pa, no período de 03 a  05 de abril de 2022, a serviço do 9°GBM 
do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.
eXtrato da Portaria N°133/diÁria/dF de 04 de aBriL de 2022

conceder aos militares: SGT BM NiWToN PiNHEiro BaraTa Mf: 54185209 
e ao cB BM daYroNY aNdradE MorEira Mf: 57218352, 02 (dUaS) di-
árias de alimentação e 01 (UMa) diária de pousada para cada, perfazendo 
um valor total de r$775,44 para seguirem viagem de Tailândia - Pa para 
Jacundá - Pa, no período de 17 a 18 de dezembro de 2021, a serviço do 
14°GBM do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

eXtrato da Portaria N°136/diÁria/dF de 04 de aBriL de 2022
conceder aos militares: TcEl QoBM cEZar alBErTo TaVarES da Sil-
Va Mf: 5823846, STEN BM aNToNio roSaldo fErrEira raMoS Mf: 
5421667, SGT BM oZiEl MoraES da SilVa Mf: 5610303, SGT BM EdSoN 
PacHEco dE SoUZa Mf: 54185328 e ao cB BM JUlio cESar da SilVa 
liMa Mf: 57190073, 01 (UMa) diária de alimentação para cada, perfazen-
do um valor total de r$680,50 para seguirem viagem de Paragominas - Pa 
para Ulianopolis - Pa, no período de 29 a 30 de Junho de 2021, a serviço do 
1°GPa do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.
eXtrato da Portaria N°137/diÁria/dF de 04 de aBriL  de 2022
conceder aos militares: TEN BM rafaEl MoTa riBEiro Mf: 57218241, 
SGT BM fraNciSco EdUardo NUNES filHo Mf: 5620651, SGT BM GE-
dEoN JoSE BiSPo da SilVa Mf: 5826675 e ao cB BM ValTEir GoMES 
dE oliVEira Mf: 57218384,, 05 (ciNco) diárias de alimentação e 04 
(QUaTro) diárias de pousada para cada, perfazendo um valor total de 
r$4.783,23  para seguirem viagem de redenção - Pa para conceição do 
araguaia - Pa, no período de 31 de Janeiro de 2022 a 04 de fevereiro de 
2022, a serviço do 10°GBM do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data 
de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.
eXtrato da Portaria N°138/diÁria/dF de 04 de aBriL de 2022

conceder aos militares: cB BM iZaiaS alVES MUNiZ Mf: 57189132 e ao 
cB BM HiJaoEKES SilVa SoUZa Mf: 57189172, 04 (QUaTro) diárias de 
alimentação e 03 (TrÊS) diárias de pousada para cada, perfazendo um 
valor total de r$1.772,40 para seguirem viagem de  itaituba - Pa para 
Trairão- Pa, no período de 08 a 11 de Março de 2022, a serviço do 7°GBM 
do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.
eXtrato da Portaria N°150/diÁria/dF de 04 de aBriL de 2022

conceder aos militares: MaJ QoBM MaEcoS NaZarENo SoUZa laMEira 
Mf: 57174099, SGT BM EdVaNdro MEdEiroS WaNZElEr Mf: 54185186, 
SGT BM clEiToN loUZada PrESTES Mf: 54185191 e ao SGT BM aNdEr-
SoN NETo XaViEr alVES Mf: 54185185, 02 (dUaS) diárias de alimenta-
ção e  02 (dUaS) diárias de pousada para cada, perfazendo um valor total 
de r$2.215,60 para seguirem viagem de cametá- Pa para oeiras - Pa, no 
período 09 a 11 de Março de 2022 a serviço do 22°GBM do cBMPa. Esta 
portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.
eXtrato da Portaria N°153/diÁria/dF de 04 de aBriL de 2022

conceder aos militares: SGT BM SilVio GUSTaVo roSa da SilVa Mf: 
54185222  e ao cB BM PaUlo HENriQUE PErEira fariaS Mf: 5932406, 
03 (TrÊS) diárias de alimentação e 02 (dUaS) diárias de pousada para 
cada, perfazendo um valor total de r$1.292,40  para seguirem viagem de 
Santa isabel- Pa para Tome açu - Pa, no período de 07 a 09 de Março de 
2022, a serviço do 12°GBM do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data 
de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.
eXtrato da Portaria N°154/diÁria/dF de 04 de aBriL de 2022

conceder aos militares:  MaJ QoBM daNilo rodriGUES SilVa Mf: 
57175166, SGT BM roBErTo VaScoNcEloS dE carValHo Mf: 5428424  
e ao Sd BM JoHN KENNEdY dE BriTo PErEira Mf: 5932518, 02 (dUaS) 
diárias de alimentação e 01 (UMa) diárias de pousada para cada, perfazen-
do um valor total de r$1.250,22  para seguirem viagem de Salvaterra- Pa 
para cachoeira do arari - Pa, no período de 01 a 02 de fevereiro de 2022, 
a serviço do 18°GBM do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.
eXtrato da Portaria N°155/diÁria/dF de 04 de aBriL de 2022

conceder aos militares: cB BM JoSE aNToNio rodriGUES da SilVa Mf: 
57189373 e ao cB BM JociElToN KlaYToN do NaSciMENTo fErrEira 
Mf: 57189362, 01 (UMa) diária de alimentação para cada, perfazendo um 
valor total de r$759,60  para seguirem viagem de abaetetuba- Pa para 
igarapé Miri - Pa, no período 13 a 16 de dezembro de 2021, a serviço do 
15°GBM do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.
eXtrato da Portaria N°156/diÁria/dF de 04 de aBriL de 2022

conceder aos militares:cB BM MarcElo foNSEca BarBoSa Mf: 57189373 
e ao cB BM JoVaN do ESPiriTo SaNTo ValENTE Mf: 57217700, 03 
(TrÊS) diárias de alimentação e 03 (TrÊS) diárias de pousada para cada, 
perfazendo um valor total de r$1.519,20  para seguirem viagem de abae-
tetuba- Pa para Muaná - Pa, no período de 09 a 12 de dezembro de 2021, 
a serviço do 15°GBM do cBMPa. Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.
ordENador: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa - cEl QoBM. coman-
dante - Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil.

Protocolo: 835449
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POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 2209/2022-GaB/dGPc/aFastaMeNto
BeLÉM, 02 de aGosto 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;
coNSidEraNdo os termos do artigo 62, inciso i, da lei complementar nº 
022, de 15 de março de 1994 e alterações posteriores;
coNSidEraNdo o requerimento da dPc dilErMaNo GoMES TaVarES, 
Matrícula nº 4007824, que solicita desincompatibilização para concorrer ao 
cargo de deputado Estadual, nas eleições de 2022, conforme instruído no 
PaE nº 2022/313891;
coNSidEraNdo ainda, a Manifestação Jurídica nº 1758/2022 coNJUr, 
exarada pela consultoria Jurídica da Polícia civil do Estado do Pará, favorá-
vel ao afastamento do servidor;
r E S o l V E:
i - coNcEdEr, a pedido, ao servidor dPc dilErMaNo GoMES TaVarES, 
Matrícula nº 4007824, afastamento para concorrer a cargo eletivo de de-
putado Estadual, pelo período de 03 (três) meses, a contar de 02/07/2022;
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: 835532

.

.

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 193 de 13/07/2022-daF
SErVidora: dEJaNE NEVES liNHarES
carGo: Perito criminal, MaTrÍcUla: 5895273/1
PErÍodo:01.09.2022 à 30.09.2022.
TriÊNio: 01.10.2004 à 30.09.2007
PorTaria Nº 194 dE 13/07/2022-daf
SErVidor: aNdrÉ BraSil dE carValHo
carGo: Perito criminal, MaTrÍcUla: 5839670/1
PErÍodo:01.09.2022 à 29.11.2022.
TriÉNioS: 02.07.2013 à 01.07.2016 e 02.07.2016 à 01.07.2019

Protocolo: 835455

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 227/2022 de 02 de aGosto de 2022 – GaB/dG – PcePa
o dirETor-GEral da PolÍcia ciENTÍfica do Pará, usando das atribui-
ções legais.
coNSidEraNdo, a lei nº 5.810 de 24.01.94 e a lei nº 9.382/21.
coNSidEraNdo, a lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, art. 60.
rESolVE:
Designar como fiscal a servidora ALINE WANESSA COSENZA PEREIRA, Au-
xiliar operacional, matrícula nº 5889458/6, e como suplente o servidor 
aNToNio carloS SilVa dE frEiTaS, coordenador da coMaP, matrícula 
nº 57229910/2, do contrato administrativo nº 052/2022 – PcEPa, celebra-
do com a empresa S da c SaNToS coMErcio E SErViÇoS lTda, o qual 
tem por objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de 
alimentos de uso comum, para atender as demandas da Polícia Científica 
do Pará – PcEPa, conforme a atual vigência do contrato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PolÍcia ciENTÍfica do Pará – PcEPa, 02 de agosto de 2022.
_______________________________________
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 835902

diÁria
.

Portaria N°. 1429/ 2022
aNToNio ErcilEi dE aNdradE
MaTrÍcUla: 55590320/2
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
carloS fErNaNdo dE MElo loPES
MaTrÍcUla: 5689376/2
carGo: Perito criminal
cidadE: iGaraPÉ aÇU - Pa
diáriaS: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 27/06/2022 a 29/06/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia VEÍcUlar.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

Portaria N°. 1428/ 2022
SaMUEl MoNTEiro doS SaNToS
MaTrÍcUla: 5964090/1
carGo: Motorista
cidadE: BraGaNÇa - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 10/06/2022
oBJETiVo: coNdUZir ViaTUra.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

Portaria N°. 1440/ 2022
dJair Garcia loPES
MaTrÍcUla: 57227568/1
carGo: Motorista
cidadE: SaliNoPÓliS - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 30/06/2022
oBJETiVo: rEaliZar MaNUTENÇÃo.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

Portaria N°. 1425/ 2022
JorGE lUiZ coNcEiÇÃo rodriGUES
MaTrÍcUla: 57195375/1
carGo: Motorista
cidadE: MaraBá - Pa
diária: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 27/06/2022 a 01/07/2022
oBJETiVo: coNdUZir VEÍcUlo.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

Protocolo: 835623
Portaria N°. 1485/ 2022

criSTiaN dioGo SaraiVa VaScoNcEloS
MaTrÍcUla: 57196373/3
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
daNiEllE BrUNNa riBEiro cHaGaS carTaXo
MaTrÍcUla: 5958491/1
carGo: Perito criminal
cidadE: BoM JESUS TocaNTiS - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 11/07/2022 a 12/07/2022
oBJETiVo: rEaliZar lEVaNTaMENTo dE local dE criME.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1493/ 2022
lUcaS alENcar doS SaNToS
MaTrÍcUla: 5922383
carGo: auxiliar operacional
cidadE: MaraBá - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 11/07/2022
oBJETiVo: ficar a diSPoSiÇÃo.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1490/ 2022
alciVaN carValHo alMEida
MaTrÍcUla: 5937908/1
carGo: Motorista
EliEl MiGlio Maia
MaTrÍcUla: 5948599
carGo: Motorista
cidadE: PacaJá - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 07/07/2022 a 08/07/2022
oBJETiVo: rEaliZar rEMoÇÃo cadaVErica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 946/ 2022
JoSÉ alBErTo SilVa dE Sá
MaTrÍcUla: 5832179/1
carGo: Perito criminal
cidadE: campinas/SP
diária: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 17/05/2022 a 20/05/2022
oBJETiVo: congresso Nacional de criminalistica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 835631
Portaria N°. 1046/ 2022

Márcia JoViTa Prado PicaNÇo
MaTrÍcUla: 5751942/4
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 04/06/2022
oBJETiVo: rEaliZar PlaNTao.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1346/ 2022
alBErTo NUNES NETo
MaTrÍcUla: 57207439/1
carGo: agente administrativo
aMaNda NUNES dE SoUZa doS SaNToS
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MaTrÍcUla: 5891705
carGo: assistente administrativo
dilMa dUarTE TEiXEira
MaTrÍcUla: 57195107/1
carGo: Técnico de administração e finanças
cidadE: alTaMira - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 03/07/2022 a 04/07/2022
oBJETiVo: oriENTaÇÃo dE ProcEdiMENToS.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1350/ 2022
roSaNa criSTiaNE da SilVa MoNTEiro
MaTrÍcUla: 54187970/1
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 02/07/2022 a 03/07/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

Portaria N°. 1371/ 2022
JoilSoN roBErTo GUiMarÃES SilVa
MaTrÍcUla: 57194226
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 05 1/2 (cinco e meia) PErÍodo: 01/07/2022 a 06/07/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

Protocolo: 835603
Portaria N°. 1391/ 2022

HEraNdY do Socorro da SilVa E SilVa
MaTrÍcUla: 57200457/2
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 14/06/2022 a 15/06/2022
oBJETiVo: ficar a diSPoSiÇÃo.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

Portaria N°. 1411/ 2022
EricK coElHo SilVa
MaTrÍcUla: 5958588/1
carGo: Perito criminal
cidadE: SaNTarÉM - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 22/06/2022 a 23/06/2022
oBJETiVo: Troca dE EQUiPE oPEracao aMaZoNia ViVa.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

Portaria N°. 1412/ 2022
Eric da SilVa NaSciMENTo
MaTrÍcUla: 54188321/1
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 18/06/2022 a 19/06/2022
oBJETiVo: rEaliZar ViSiTa TEcNica.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

Portaria N°. 1404/ 2022
WElliNGToN dE SoUZa SilVa
MaTrÍcUla: 5963351
carGo: Motorista
cidadE: SaliNoPÓliS - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 29/06/2022
oBJETiVo: rEaliZar ViSiTa TEcNica.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

Protocolo: 835604
Portaria N°. 1439/ 2022

EZio PirES dE SoUZa
MaTrÍcUla: 5952372/1
carGo: Perito criminal
GilSoN riBEiro MaGalHÃES
MaTrÍcUla: 59489761
carGo: Motorista
cidadE: BoM JESUS TocaNTiS - Pa
diáriaS: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 29/06/2022 a 01/07/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia VEÍcUlar.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

Portaria N°. 1437/ 2022
JoSiMar doS rEiS BaNdEira
MaTrÍcUla: 5955805
carGo: auxiliar operacional
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 20/06/2022 a 21/06/2022
oBJETiVo: coNdUZir VEÍcUlo.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

Portaria N°. 1438/ 2022
JoNaTaS PorTilHo dE MElo
MaTrÍcUla: 59418821-1
carGo: Motorista
cidadE: MaraBá - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 05/07/2022 a 07/07/2022
oBJETiVo: coNdUZir VEÍcUlo.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

Portaria N°. 1434/ 2022
MaGNo GoNÇalVES SUETH
MaTrÍcUla: 5955902/1
carGo: auxiliar operacional

cidadE: rUroPoliS - Pa
diária: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 17/06/2022 a 20/06/2022
oBJETiVo: aUXiliar MEdico.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

Protocolo: 835621
Portaria N°. 1420/ 2022

aNdrEYSSa SaYUri WaTaNaBE daMoUS
MaTrÍcUla: 5958414/1
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 06/06/2022 a 10/06/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

Portaria N°. 1419/ 2022
Eric da SilVa NaSciMENTo
MaTrÍcUla: 54188321/1
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 24/06/2022 a 25/06/2022
oBJETiVo: rEaliZar ViSiTa TEcNica.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

Portaria N°. 1403/ 2022
Eric da SilVa NaSciMENTo
MaTrÍcUla: 54188321/1
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 30/06/2022
oBJETiVo: rEaliZar ViSiTa TEcNica.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

Portaria N°. 1410/ 2022
EdUardo frEiTaS caldaS
MaTrÍcUla: 5918756/1
carGo: Motorista
orlaNdo SalGado GoUVÊa
MaTrÍcUla: 5463530/1
carGo: Perito criminal
rodriGo coSTa fErrEira
MaTrÍcUla: 5889988
carGo: administrador
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 20/06/2022
oBJETiVo: ParTiciPar dE EQUiPE PEricial.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

Protocolo: 835611
Portaria N°. 1416/ 2022

GaBriEllE VirGiNia fErrEira cardoSo
MaTrÍcUla: 5958368
carGo: Perito criminal
MarcElo da SilVa E SilVa
MaTrÍcUla: 57193954/1
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diáriaS: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 27/06/2022 a 01/07/2022
oBJETiVo: ParTiciPar dE EQUiPE PEricial.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

Portaria N°. 1479/ 2022
MarcElo iaGHi SalaME
MaTrÍcUla: 5832209/1
carGo: Perito criminal
cidadE: ParaUaPEBaS - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 28/06/2022 a 30/06/2022
oBJETiVo: rEaliZar ViSiTa adMiNiSTraTiVa.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

Portaria N°. 1477/ 2022
cHarlEilaN dE oliVEira SaNToS
MaTrÍcUla: 5908453
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 30/06/2022
oBJETiVo: coNdUZir VEÍcUlo.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

Portaria N°. 1457/ 2022
lEaNdro HENriQUE MacEdo raMoS
MaTrÍcUla: 5892260
carGo: auxiliar operacional
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 03/07/2022 a 04/07/2022
oBJETiVo: aUXiliar Na NEcroPSia.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

Protocolo: 835626
Portaria N°. 1464/ 2022

alaiN dEloN coElHo GErMaNo
MaTrÍcUla: 5955589
carGo: auxiliar operacional
lENNoN VallE araUJo
MaTrÍcUla: 5958486/1
carGo: Perito criminal
NElSoNEY caXiado dE SENa
MaTrÍcUla: 5955609/1
carGo: auxiliar operacional
cidadE: SEM. JoSÉ PorfÍrio - Pa
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diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 15/06/2022
oBJETiVo: rEaliZar local dE criME.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

Portaria N°. 1459/ 2022
GErSoN alMEida da SilVa
MaTrÍcUla: 57200316/1
carGo: Técnico de administração e finanças
cidadE: SaliNoPÓliS - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 12/07/2022
oBJETiVo: rEaliZar rEcolHiMENTo dE coMPUTador E ENTrEGa dE 
MaTErial.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

Portaria N°. 1466/ 2022
aMarildo NaSciMENTo raBElo
MaTrÍcUla: 5955811/1
carGo: auxiliar operacional
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 26/06/2022 a 27/06/2022
oBJETiVo: coNdUZir VEÍcUlo.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

Portaria N°. 1210/ 2022
BrUNo alEXaNdrE ScalcoN
MaTrÍcUla: 5958535
carGo: Perito criminal
SilVio caSSio da SilVa BarBoSa
MaTrÍcUla: 5955600/2
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
WiSToN aParEcido SilVa doS SaNToS
MaTrÍcUla: 5892889/1
carGo: Motorista
cidadE: MEdicilaNdia - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 13/06/2022 a 14/06/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 835628
Portaria N°. 1004/ 2022

adEMiSoN rodriGUES liSBoa filHo
MaTrÍcUla: 57234597
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: TUcUrUÍ - Pa
diária: 10 1/2 (dez e meia) PErÍodo: 10/06/2022 a 20/06/2022
oBJETiVo: ficar a dsiposição.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1492/ 2022
JUdYSSoN allaN oliVEira dE BriTo
MaTrÍcUla: 54188476/1
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 08/07/2022 a 09/07/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1487/ 2022
alESSio MorEira doS SaNToS
MaTrÍcUla: 5958593/1
carGo: Perito criminal
EricK coElHo SilVa
MaTrÍcUla: 5958588/1
carGo: Perito criminal
WElliNGToN PErrEira BalTaZar
MaTrÍcUla: 60205681
carGo: Motorista
cidadE: rUroPoliS - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 06/07/2022 a 07/07/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia aMBiENTal.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1482/ 2022
diaNa PaTricia SaNToS dE SoUZa BraGa
MaTrÍcUla: 5958375
carGo: Perito criminal
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 09/07/2022
oBJETiVo: rEaliZar PlaNTao.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 835629
Portaria N°. 1405/ 2022

Eric da SilVa NaSciMENTo
MaTrÍcUla: 54188321/1
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 27/06/2022 a 28/06/2022
oBJETiVo: rEaliZar ViSiTa TEcNica.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

Portaria N°. 931/ 2022
JoaQUiM BaTiSTa frEiTaS dE araÚJo
MaTrÍcUla: 5156823/1
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 10/05/2022 a 12/05/2022
oBJETiVo: realizar perícia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1423/ 2022
JoaQUiM BaTiSTa frEiTaS dE araÚJo
MaTrÍcUla: 5156823/1
carGo: Perito criminal
cidadE: aBaETETUBa - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 09/06/2022 a 10/06/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

Portaria N°. 1421/ 2022
ENaldo lUiZ dE MElo fErrEira
MaTrÍcUla: 54188037/1
carGo: Perito criminal
JoÃo BaTiSTa SaNTaNa MaGNo
MaTrÍcUla: 57196669/1
carGo: Motorista
laUro MEdiNa ViaNa
MaTrÍcUla: 5146666/2
carGo: Perito criminal
cidadE: caPaNEMa - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 16/05/2022
oBJETiVo: ParTiciPar dE EQUiPE PEricial.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

Protocolo: 835608
Portaria N°. 1413/ 2022

dUrVal PoNTES fErrEira
MaTrÍcUla: 5187990/2
carGo: Perito criminal
EdUardo frEiTaS caldaS
MaTrÍcUla: 5918756/1
carGo: Motorista
ENaldo lUiZ dE MElo fErrEira
MaTrÍcUla: 54188037/1
carGo: Perito criminal
cidadE: ToMÉ aÇÚ - Pa
diáriaS: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 11/05/2022 a 13/05/2022
oBJETiVo: ParTiciPar dE EQUiPE PEricial.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

Portaria N°. 1417/ 2022
EriKa fariNEli
MaTrÍcUla: 54189151/2
carGo: Perito criminal
laUro MEdiNa ViaNa
MaTrÍcUla: 5146666/2
carGo: Perito criminal
MaNoEl fraNciSco fErrEira MarQUES JUNior
MaTrÍcUla: 57195147
carGo: Motorista
cidadE: caSTaNHal - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 22/06/2022
oBJETiVo: ParTiciPar dE EQUiPE PEricial.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

Portaria N°. 1418/ 2022
GaBriEllE VirGiNia fErrEira cardoSo
MaTrÍcUla: 5958368
carGo: Perito criminal
MarcElo da SilVa E SilVa
MaTrÍcUla: 57193954/1
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diáriaS: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo: 13/06/2022 a 17/06/2022
oBJETiVo: ParTiciPar dE EQUiPE PEricial.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

Portaria N°. 1407/ 2022
carloS aNToNio dE SoUSa
MaTrÍcUla: 5941880-1
carGo: auxiliar operacional
cidadE: TUcUrUÍ - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 01/07/2022
oBJETiVo: coNdUZir VEÍcUlo.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

Protocolo: 835615
Portaria N°. 1027/ 2022

MUrilo YUri PiNHEiro EllErES
MaTrÍcUla: 5892930
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 04/06/2022 a 05/06/2022
oBJETiVo: aUXiliar Na NEcroPSia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Portaria N°. 1441/ 2022
aNToNio ErcilEi dE aNdradE
MaTrÍcUla: 55590320/2
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
PEdro SErGio dE SoUSa rEiS
MaTrÍcUla: 6402848-1
carGo: Motorista
cidadE: BElÉM - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 30/06/2022
oBJETiVo: ficar a diSPoSiÇÃo.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior
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Portaria N°. 1435/ 2022
doralicE MESQUiTa dE SoUZa
MaTrÍcUla: 5923206/2
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: rUroPoliS - Pa
diária: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo: 17/06/2022 a 20/06/2022
oBJETiVo: aUXiliar MEdico.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

Portaria N°. 1444/ 2022
aYrToN alEXaNdrE aNdradE folHa
MaTrÍcUla: 5958507/1
carGo: Perito criminal
cidadE: ParaUaPEBaS - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 28/06/2022 a 29/06/2022
oBJETiVo: rEaliZar lEVaNTaMENTo dE local dE criME.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

Protocolo: 835616
Portaria N°. 1442/ 2022

carloS aNToNio dE SoUSa
MaTrÍcUla: 5941880-1
carGo: auxiliar operacional
cidadE: TUcUrUÍ - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 10/07/2022
oBJETiVo: coNdUZir VEÍcUlo.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

Portaria N°. 1445/ 2022
aNToNio raNilSoN BraGa da SilVa
MaTrÍcUla: 5955834/1
carGo: auxiliar operacional
cidadE: BElÉM - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 10/06/2022
oBJETiVo: coNdUZir ViaTUra.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

Portaria N°. 1426/ 2022
JoSiaS ViaNa dE alMEida cic: 845.733.252-04
MaTrÍcUla: 5915339/1
carGo: Motorista
cidadE: SaliNoPÓliS - Pa
diária: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 30/06/2022 a 01/07/2022
oBJETiVo: coNdUZir ViaTUra.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

Portaria N°. 1446/ 2022
JEffErSoN BaSToS dE oliVEira
MaTrÍcUla: 54188046/1
carGo: Perito criminal
cidadE: MarUdá - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 01/07/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

Protocolo: 835617
Portaria N°. 1436/ 2022

JEffErSoN NUNES PiMENTEl
MaTrÍcUla: 59558761
carGo: auxiliar operacional
PaUlo JordaN aNdradE ViaNa
MaTrÍcUla: 75223951
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: BElÉM - Pa
diáriaS: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 28/06/2022 a 30/06/2022
oBJETiVo: lEVar MaTErial.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

Portaria N°. 1447/ 2022
aNToNio raNilSoN BraGa da SilVa
MaTrÍcUla: 5955834/1
carGo: auxiliar operacional
HEiTor caPEla SaNJad
MaTrÍcUla: 5922805/2
carGo: Perito criminal
rodriGo loPES da coSTa
MaTrÍcUla: 54189294
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: TracUaTEUa - Pa
diáriaS: 01 (Uma) PErÍodo: 28/06/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

Portaria N°. 1398/ 2022
raiMUNdo NoNaTo do NaSciMENTo alMEida
MaTrÍcUla: 5417031/2
carGo: Perito criminal
cidadE: aNaJaS - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 11/06/2022 a 13/06/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

Portaria N°. 1398/ 2022
raiMUNdo NoNaTo do NaSciMENTo alMEida
MaTrÍcUla: 5417031/2
carGo: Perito criminal
cidadE: aNaJaS - Pa
diária: 02 1/2 (duas e meia) PErÍodo: 11/06/2022 a 13/06/2022
oBJETiVo: rEaliZar PErÍcia.
dr. HiNToN B. cardoSo JÚNior

Protocolo: 835618

torNar seM eFeito
.

tornar sem efeito a publicação da Portaria nº 227/2022 de 02 de 
agosto de 2022 – GaB/dG - PcePa, publicada no Diário Oficial do Esta-
do do Pará no dia 03 de agosto de 2022. Por haver incorreções.
NÚMEro do doE: 35.066
NÚMEro do ProTocolo No doE: 835249

Protocolo: 835900

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 3291/2022-daF/cGP, de 03/08/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
coNSidEraNdo o deferimento da concessão de licença Prêmio, através 
do Despacho às fls.05, no Processo 2019/582742,
r E S o l V E:
rETificar na Portaria 4515/2021-daf/cGP, que concedeu licENÇa PrÊ-
Mio à servidora Kelly da Silva alves, agente de fiscalização de Trânsito, 
matrícula 57227729/1, lotada na Gerência de operação e fiscalização de 
Trânsito da capital, onde se lê 90 (noventa) dias leia-se 30 (trinta) dias, 
no período de 22/12/2021 a 20/01/2022, referentes ao triênio 2016/2019.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 22/12/2021.
NaZarÉ dE fáTiMa MaToS oliVEira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Portaria Nº 3259/2022-daF/cGP, de 29/07/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
coNSidEraNdo os termos constantes do despacho no Processo 
2021/533519, reconhecendo o direito à concessão de licença Prêmio,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora lília rocha coutinho da fonseca, assistente de 
Trânsito, matrícula 55588476/1, lotada na cirETraN “a” de altamira, 30 
(trinta) dias de licença Prêmio, no período de 29/08 a 27/09/2022, refe-
rentes ao triênio 2009/2012, de acordo com a lei nº 5.810/94-rJU, de 
24/01/1994.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 29/08/2022.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Portaria Nº 3258/2022-daF/cGP, de 29/07/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
coNSidEraNdo os termos constantes do Parecer 1904/2013-Nc/ProJUr, 
no Processo2013/354001, deferindo a concessão de licença Prêmio,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor WladiMir VaScoNcEloS BraNdÃo, assistente 
administrativo, matrícula 3267822/1, lotado na cirETraN “B” de Óbidos, 
30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 18/07 a 16/08/2022, 
referentes ao triênio 1990/1993, de acordo com a lei 5.810/94-rJU, de 
24/01/1994.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 18/07/2022.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Portaria Nº 3256/2022-daF/cGP, de 28/07/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
CONSIDERANDO os termos constantes do Despacho às fls.11, no Processo 
2022/693240, deferindo a concessão de licença Prêmio,
r E S o l V E:
rETificar na Portaria 2625/2022-daf/cGP, que concedeu à servido-
ra EdilENE do Socorro ViEira alMEida, auxiliar de Serviços Ge-
rais, matrícula 3268845/1, lotada na cirETraN “B” de Mãe do rio, 120 
(cento e vinte) dias de licença Prêmio, onde se lê no período de 04/07 
a 01/10/2022, leia-se no período de 04/07 a 31/10/2022, referentes aos 
triênios 2007/2010 (60 dias) e 2010/2013 (60 dias).
os efeitos desta Portaria retroagirão a 04/07/2022.
NaZarÉ dE fáTiMa MaToS oliVEira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Portaria Nº 3255/2022-daF/cGP, de 28/07/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
CONSIDERANDO os termos constantes do Despacho às fls. 08, do Processo 
2022/821224, reconhecendo o direito à concessão de licença Prêmio,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor oSValdo SiMÕES carValHo, auxiliar de Ser-
viços Gerais, matrícula 3266273/1, lotado na Gerência de obras e Ser-
viços de Engenharia, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 
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01/07 a 30/07/2022, referentes ao triênio 1999/2002, de acordo com a lei 
5.810/94-rJU, de 24/01/1994.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 01/07/2022.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Portaria Nº 3254/2022-daF/cGP, de 28/07/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
CONSIDERANDO os termos constantes do Despacho às fls. 15, do Processo 
2016/154950, reconhecendo o direito à concessão de licença Prêmio,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora Polyanne lyvia Nunes oliveira, assistente de Trân-
sito, matrícula 57194039/1, lotada na Gerência de Protocolo e arquivo, 
30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 20/07 a 18/08/2022, 
referentes ao triênio 2011/2014, de acordo com a lei 5.810/94-rJU, de 
24/01/1994.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 20/07/2022.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 835497
Portaria Nº 2310/2022-dG/dHcrV/cHc/GccFc

a diretora Geral do dEParTaMENTo dE TrÂNSiTo do ESTado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, e
coNSidEraNdo o disposto no art. 22, incisos i, ii e X, da lei 9.503, de 
23 de setembro de 1997, que instituiu o código de Trânsito Brasileiro, e 
suas alterações;
coNSidEraNdo o que estabelecem as resolução coNTraN nº 789/2020 
e as Portarias do dETraN/Pa 506/2014 e 2432/2018;
coNSidEraNdo o requerimento nº 2022/239323, apresentado pela 
empresa aUTo EScola ModESTo EirEli ME, inscrita no cNPJ sob o nº 
29.014.368/0002-71, nome de fantasia aUTo EScola ModESTo, junto a 
esta autarquia.
coNSidEraNdo que as exigências legais foram atendidas mediante a 
apresentação da documentação necessária ao credenciamento do referido 
cfc;
rESolVE:
art. 1º crEdENciar da empresa aUTo EScola ModESTo EirEli ME, ins-
crita no cNPJ sob o nº 29.014.368/0002-71, nome de fantasia aUTo ES-
cola ModESTo (claSSificaÇÃo a/B), com estabelecimento na travessa 
cantidio Guimarães, S/N, rodoViario, cEP: 68.750-000, cUrUÇa/Pa, 
com atuação na região de Trânsito de castanhal, no município de curuça/
Pa, em tudo observada a legislação em vigor.
art. 2º o credenciamento a que se refere o artigo anterior, terá validade 
de 36 meses a contar da data de publicação da portaria de credenciamento 
deste cfc.
art. 3º fica atribuído ao cfc o número de registro nº , neste dETraN/Pa.
art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Belém, 09 de junho de 2022.
renata Mirella f. G. de Sousa coelho
diretora Geral

Protocolo: 835622
Portaria Nº 3314/2022-daF/cGP, de 03/08/2022

a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
CONSIDERANDO os termos constantes do Despacho às fls.11, no Processo 
2022/600273, reconhecendo o direito à concessão de licença Prêmio,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor JaNilSoN BaNdEira PorTEla, auxiliar de ad-
ministração, matrícula 3268276/1, lotado na cirETraN “a” de Marabá, 
30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 01/08 a 30/08/2022, 
referentes ao triênio 1996/1999, de acordo com a lei nº 5.810/94-rJU, 
de 24/01/1994.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 01/08/2022.
NaZarÉ dE fáTiMa MaToS oliVEira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Portaria Nº 3313/2022-daF/cGP, de 03/08/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
CONSIDERANDO os termos constantes do Despacho às fls.09, no Processo 
2022/795611, reconhecendo o direito à concessão de licença Prêmio,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor Edwaldo Venturiere Pereira, Programador, matrícu-
la 57197155/1, lotado na coordenadoria de desenvolvimento de Sistemas, 
30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 20/06 a 19/07/2022, 
referentes ao triênio 2008/2011, de acordo com a lei nº 5.810/94-rJU, 
de 24/01/1994.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 20/06/2022.
NaZarÉ dE fáTiMa MaToS oliVEira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Portaria Nº 3306/2022-daF/cGP, de 03/08/2022
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe foram de-
legadas, e,
CONSIDERANDO os termos constantes do Despacho às fls.09, no Processo 
2022/954187, reconhecendo o direito à concessão de licença Prêmio,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora cáSSia riBEiro BorGES, Vistoriadora, matrícula 
57211536/1, lotada na Gerência de Vistoria e inspeção de Veículos, 60 

(sessenta) dias de licença Prêmio, no período de 01/08 a 29/09/2022, 
referentes ao triênio 2018/2021, de acordo com a lei nº 5.810/94-rJU, 
de 24/01/1994.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 01/08/2022.
NaZarÉ dE fáTiMa MaToS oliVEira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 835911
Portaria Nº 3319/2022-dG/cGP, de 03/08/2022.

a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
CONSIDERANDO a classificação do servidor, ocupante do Cargo de Agente 
de fiscalização de Trânsito, nomeado através do concurso c-177 e a as-
sinatura do Termo de opção de lotação na cirETraN ”a” do Município de 
Marabá, datado de 07/07/2022,
r E S o l V E:
loTar o servidor JHoSEPH ricardo coSTa E coSTa, ocupante do cargo 
de agente de fiscalização de Trânsito, matrícula 5958766/1, na cirETraN 
“A” de Marabá, obedecendo à ordem de classificação no Concurso C-177 
e a assinatura do Termo de opção de lotação junto a este departamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 08/08/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUZa coElHo
diretora Geral

Portaria Nº 3290/2022-dG/cGP, de 02/08/2022.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, usando de suas atribuições legais, e,
coNSidEraNdo a solicitação do servidor THiaGo da SilVa rEiS, agen-
te de fiscalização de Trânsito, constante do requerimento datado de 
15/06/2022, protocolado sob o nº 2022/754931, para afastamento das 
atividades que exerce na Gerência de operação e fiscalização de Trânsito 
da Capital, a fim de concorrer as Eleições/2022,
coNSidEraNdo também, o Parecer 0502/2022-ProJUr/cc, e ainda, o 
que determina o art. 77, inciso Vii, e caput do artigo 94, da lei 5.810/94-
rJU, e inciso i, do art. 1º, da lei complementar 64/1990,
r E S o l V E:
aUToriZar o afastamento do servidor THiaGo da SilVa rEiS, agente 
de fiscalização de Trânsito, matrícula 57213322/3, no período de 02/07 a 
02/10/2022, das atividades que exerce na Gerência de operação e fisca-
lização de Trânsito da Capital, a fim de concorrer às Eleições/2022, sem 
prejuízo de seus vencimentos, conforme estabelecido em lei.
os efeitos desta Portaria retroagirão a 02/07/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUZa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 835980

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 3234/2022-daF/cGP, BeLÉM, 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 2022/873356;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de Santa Bárbara no período de 16 à 30/08/2022, 
a fim de acompanhar equipe de fiscalização de trânsito para apoio adminis-
trativo, realizando atividades correlatas a sua área de atuação.

nome matricula
rubens Pereira de Souza 80845488 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3237/2022-daF/cGP, BeLÉM, 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 2022/873309;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias a servido-
ra abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de Belém 
para o município de Santa Bárbara no período de 16 à 30/08/2022, a fim 
de acompanhar equipe de fiscalização de trânsito para apoio administrati-
vo, realizando atividades correlatas a sua área de atuação.

nome matricula
Helena Maria rodrigues Sarmento 7006365 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3236/2022-daF/cGP, BeLÉM, 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 2022/873326;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias ao servi-
dor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém 
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para o município de Salinópolis no período de 16 à 30/08/2022, a fim de 
acompanhar equipe de fiscalização de trânsito para apoio administrativo, 
realizando atividades correlatas a sua área de atuação.

nome matricula
antony Ulisses Maia lisboa 3262537 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3267/2022-daF/cGP, BeLÉM, 01/08/2022.
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 2022/931591;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ciNco E MEia (05 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de VIGIA – 12/08 a 17/08/2022, a fim de a fim 
de coordenar os trabalhos da equipe da banca itinerante de 1ª fase que 
ocorrerá no referido município.

nome matricula
fernando Simões costa 80845616 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 3265/2022-daF/cGP, BeLÉM, 01/08/2022.
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 2022/934000;
r E S o l V E:
aUToriZar o pagamento de ciNco E MEia (05 e 1/2) diárias aos servidores 
abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém para 
os municípios de IRITUIA – 05/08 a 10/08/2022, a fim de realizar atendimen-
to de cNH durante a banca itinerante de 1º fase no referido município.

nome matricula
Sandra Terezinha Braga Teixeira 54184444 /3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 835642
cÓdiGo de cLassiFicaÇÃo e taBeLa de teMPoraLidade 

de docUMeNtos reFereNte À atiVidade Meio do 
dePartaMeNto de trÂNsito do estado do ParÁ/detraN-Pa
1. iNtrodUÇÃo
O código de Classificação de Documentos e a Tabela de Temporalidade de 
documentos referente à atividade - meio é uma adaptação do código de 
Classificação de Documentos e da Tabela de Temporalidade de Documentos 
do poder Executivo federal, aprovado por meio da portaria nº 47 de 14 
de fevereiro de 2020 do Ministério da Justiça e Segurança Pública e pela 
resolução nº 45 de 14 de fevereiro de 2020 do conselho Nacional de arquivo 
- coNarQ. os respectivos instrumentos de gestão documental foram 
analisados por servidores do órgão e pela comissão Peranente de avaliação 
de documentos – cPad criada por meio da Portaria nº 2446/2021, em que 
foi possível realizar adptações pontuais e específicas em sua estrutura em 
conformidade com a realidade documental do órgão.
É com base nesse cenário documental que se foi possível realizar 
as adaptações pertinentes às necessidades do órgão para uma boa 
aplicabilidade dos instrumentos de gestão documental, que visa promover 
a racionalização documental, eliminado de forma segura os documentos 
destituídos de valor e conservando permanentemente aqueles que possuem 
valor histórico, probatório e informativo em toda a estrutura administrativa 
do departamento de Trânsito do Estado do Pará.
2. estrUtUra do cÓdiGo de cLassiFicaÇÃo de docUMeNtos 
reFereNte À atiVidade – Meio
O código de classificação compreende o método de codificação na 
modalidade numérica decimal e segue a seguinte estrutura:
a classe 000 – administração Geral contempla documentos referentes às 
atividades relacionadas à administração interna do órgão, que viabilizam o 
seu funcionamento e o alcance dos objetivos para os quais foram criados.
a classe 000 – administração Geral tem como subclasses:
010 – Estrutura, organização e funcionamento;
020 – Gestão de Pessoas;
030 – Gestão de Materiais;
040 – Gestão de Bens Patrimoniais e de Serviços;
050 – Gestão orçamentária e financeira;
060 – Gestão da documentação e da informação;
070 – Gestão dos Serviços Postais e de Telecomunicações;
a classe 900 – administração de atividades acessórias: contempla 
documentos referentes ao desenvolvimento de atividades complementares, 
normalmente, vinculadas às atividades-meio, mas que não são essenciais 
para o funcionamento e cumprimento das competências finalísticas do 
órgão e entidade.
a classe 900 - administração de atividades acessórias: tem como 
subclasses:
910 – Gestão de Eventos;
920 – Promoção de Visitas;
990 – outras ações referentes à administração de atividades acessórias;

3. estrUtUra da taBeLa de teMPoraLidade de docUMeNtos
a Tabela de Temporalidade e destinação de documentos compreende a 
seguinte estrutura:
4. código e descritor do código: compreende o código numérico e o descritor 
do código dos conjuntos documentais, hierarquicamente distribuídos o que 
facilita a compreensão das funções e atividades, desempenhadas pelo 
órgão e propicia a definição do tempo necessário para o arquivamento nas 
fases corrente e intermediária.
• Prazos de Guarda: Neste campo serão registradas as informações, 
referentes ao tempo necessário de guarda dos documentos nos arquivos 
corrente e intermediário, visando atender as necessidades da administração 
que os produziu, cumprindo as finalidades para as quais foram criados;
• Na fase corrente: os documentos estão à disposição de seu produtor, pois 
estão em tramitação ou sendo consultados com certa frequência;
• Na fase intermediária: o documento é consultado temporariamente, 
e aguarda a finalização do prazo de guarda para que seja aplicada a 
destinação final, em conformidade com a Tabela de Temporalidade de 
documento;
• Destinação Final: Neste campo é registrada a destinação estabelecida 
na Tabela de Temporalidade de documento, que pode ser a guarda 
permanente ou a eliminação.
• Observações: neste campo são registradas orientações e instruções 
complementares que visam esclarecer a aplicação diferenciada dos prazos 
de guarda e da destinação final de determinados documentos.  
a guarda permanente dos documentos será de responsabilidade do 
arquivo Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará, por meio da 
orientação técnica do arquivo Público do Estado do Pará.
cÓdiGo dE claSSificaÇÃo rEfErENTE À aTiVidadE - MEio do
000             adMiNiSTraÇÃo GEral
001             rElaÇÃo iNTEriNSTiTUcioNal
002             aTENdiMENTo ao cidadÃo
002.01        NorMaS. rEGUlaMENToS
002.1          acESSo À iNforMaÇÃo
002.11        PEdido dE acESSo À iNforMaÇÃo E rEcUrSo
002.12        acoMPaNHaMENTo do aTENdiMENTo ao  cidadÃo
002.2          coNTrolE dE SaTiSfaÇÃo do USUário
003             fiScaliZaÇÃo da GESTÃo PÚBlica
003.01         NorMaS. rEGUlaMENToS
003.1           coNTrolE iNTErNo. aUdiToria iNTErNa
003.2           aÇÃo PrEVENTiVa
003.3            corrEiÇÃo
004              aSSESSoraMENTo JUrÍdico
004.1            oriENTaÇÃo TÉcNica E NorMaTiVa
004.11           UNiforMiZaÇÃo do ENTENdiMENTo JUrÍdico
004.12           aNáliSE doS iNSTrUMENToS adMiNiSTraTiVoS
004.2             aTUaÇÃo EM coNTENcioSo
004.21           rEPrESENTaÇÃo EXTraJUdicial

004.22         rEPrESENTaÇÃo JUdicial
005             ParTiciPaÇÃo EM ÓrGÃoS colEGiadoS
005.1           criaÇÃo E aTUaÇÃo
005.2            oPEracioNaliZaÇÃo dE rEUNiÕES
010               ESTrUTUra, orGaNiZaÇÃo E fUNcioNaMENTo
010. 01         NorMaS. rEGUlaMENToS
011                orGaNiZaÇÃo adMiNiSTraTiVa
012                 HaBiliTaÇÃo JUrÍdica E rEGUlariZaÇÃo fiScal
013                 coordENaÇÃo E GESTÃo dE rEUNiÕES
013.1                oPEracioNaliZaÇÃo
013.2                 rEGiSTro dE dEliBEraÇÕES
014                      GESTÃo iNSTiTUcioNal
014.1                   PlaNEJaMENTo iNSTiTUcioNal
014.2                    acoMPaNHaMENTo daS aTiVidadES
014.3                    aValiaÇÃo da GESTÃo iNSTiTUcioNal
014.31                   ElaBoraÇÃo doS iNSTrUMENToS dE aValiaÇÃo
014.32                    EXEcUÇÃo E acoMPaNHaMENTo
014.33      cErTificaÇÃo da coNforMidadE
015                      GESTÃo dE ProcESSoS
015.1                             PlaNEJaMENTo do MaPEaMENTo dE ProcESSoS
015.2                             EXEcUÇÃo E acoMPaNHaMENTo
015.3                             rESUlTado
015.4                             ModElaGEM dE ProcESSoS
015.5                             GErENciaMENTo dE dESEMPENHo
016                      GESTÃo aMBiENTal
016.1                             ProTEÇÃo aMBiENTal iNTErNa
016.2                             ProTEÇÃo aMBiENTal EXTErNa
017                      coNTraTaÇÃo dE PrESTaÇÃo dE SErViÇoS
018 coMUNicaÇÃo Social
018.1        coMUNicaÇÃo EXTErNa
018.111             crEdENciaMENTo dE JorNaliSTaS
018.112             rElaÇÃo coM a iMPrENSa
018.113             ElaBoraÇÃo dE caMPaNHaS PUBliciTáriaS
018.12      coMUNicaÇÃo iNTErNa
018.2                 aÇÃo dE rESPoNSaBilidadE Social
020            GESTÃo dE PESSoaS
020.01                       NorMaTiaS. rEGUlaMENToS
020.02                           iMPlEMENTaÇÃo daS PolÍTicaS dE PESSoal
020.021    PlaNEJaMENTo da forÇa dE TraBalHo. PrEViSÃo dE PESSoal
020.022    criaÇÃo, EXTiNÇÃo, claSSificaÇÃo, TraNSforMaÇÃo E TraNSPoSiÇÃo dE carGoS
                 E dE carrEiraS.
020.03                           rElacioNaMENTo coM ENTidadE rEPrESENTaTiVa dE claSSE
020.031    rElaÇÃo coM SiNdicaToS



diário oficial Nº 35.068   47Quinta-feira, 04 DE AGOSTO DE 2022

020.032     MoViMENToS rEiViNdicaTÓrioS. GrEVES. ParaliSaÇÕES
020.033    rElaÇÃo coM coNSElHoS ProfiSSioNaiS
020.1                   aSSENTaMENTo fUNcioNal
020.11                           SErVidorES E EMPrEGadoS PÚBlicoS
020.12                          SErVidorES TEMPorárioS
020.13                           rESidENTES E ESTaGiárioS
020.14                           ocUPaNTES dE carGo coMiSSioNado E dE fUNÇÃo  dE coNfiaNÇa
020.2                   idENTificaÇÃo fUNcioNal
021             rEcrUTaMENTo E SElEÇÃo
021.1                   PlaNEJaMENTo do ProcESSo SElETiVo
021.2                   iNScriÇÃo
021.3                   coNTrolE dE aPlicaÇÃo dE ProVaS
021.4                   corrEÇÃo dE ProVaS. aValiaÇÃo
021.5                   diVUlGaÇÃo doS rESUlTadoS E iNTErPoSiÇÃo dE rEcUrSoS
022             ProViMENTo, MoViMENTaÇÃo E VacÂNcia
022.1          ProViMENTo dE carGo PÚBlico
022.2          MoViMENTaÇÃo dE PESSoal
022.21                  loTaÇÃo, EXErcÍcio E PErMUTa
022.22                 cESSÃo. rEQUiSiÇÃo
022.3          rEMoÇÃo
022.4          rEdiSTriBUiÇÃo
022.5          SUBSTiTUiÇÃo
022.6          aValiaÇÃo dE dESEMPENHo
022.61                 cUMPriMENTo dE ESTáGio ProBaTÓrio. HoMoloGaÇÃo da ESTaBilidadE
022.62                 cUMPriMENTo do PErÍodo dE EXPEriÊNcia
022.63                 ProMoÇÃo E ProGrESSÃo fUNcioNal
022.7                  VacÂNcia
023            coNcESSÃo dE dirEiToS E VaNTaGENS
023.1                   PaGaMENTo dE VENciMENToS. rEMUNEraÇÕES. SalárioS. ProVENToS
023.11                          folHaS dE PaGaMENTo
023.12                           rEESTrUTUraÇÃo E alTEraÇÃo Salarial
023.13                           aBoNo ProViSÓrio
023.14                           aBoNo dE PErMaNÊNcia EM SErViÇo
023.15                           GraTificaÇÕES
023.151    fUNÇÃo
023.152   JEToNS
023.153   carGoS EM coMiSSÃo
023.155    dESEMPENHo
023.156    ENcarGo dE cUrSo E coNcUrSo
023.157    TiTUlaÇÃo
023.16                          adicioNaiS
023.161   TEMPo dE SErViÇo
023.162    NoTUrNo
023.163    PEricUloSidadE
023.164    iNSalUBridadE
023.165    aTiVidadE PENoSa
023.166    SErViÇo EXTraordiNário. HoraS EXTraS
023.17                           dEScoNToS
023.171    coNTriBUiÇÃo SiNdical, aSSiSTENcial E coNfEdEraTiVa
023.172    coNTriBUiÇÃo Para o PlaNo dE SEGUridadE Social  
023.173    iMPoSTo dE rENda rETido Na foNTE (irrf)
023.174    PENSÃo aliMENTÍcia
023.175    coNSiGNaÇÕES facUlTaTiVaS
023.18                          oBriGaÇÕES TraBalHiSTaS E ESTaTUTáriaS, ENcarGoS PaTroNaiS 
E rEcolHiMENToS.
023.181    ProGraMa dE forMaÇÃo do PaTriMÔNio do SErVidor PÚBlico (PaSEP). 
ProGraMa dE    iNTEGraÇÃo Social (PiS)
023.182    fUNdo dE GaraNTia do TEMPo dE SErViÇo  (fGTS)
023.183    coNTriBUiÇÃo SiNdical do EMPrEGador
023.184    coNTriBUiÇÃo Para o PlaNo dE SEGUridadE Social
023.185    iMPoSTo dE rENda
023.186    lEi doS doiS TErÇoS. rElaÇÃo aNUal dE iNforMaÇÕES SociaiS (raiS)
023.19                          oUTraS aÇÕES rEfErENTES ao PaGaMENTo dE VENciMENToS. 
rEMUNEraÇÕES. SalárioS.     ProVENToS
023.191    rETificaÇÃo dE PaGaMENTo
023.2                   fÉriaS
023.3                   licENÇaS
023.4                   afaSTaMENToS
023.5                   coNcESSÕES
023.6                   aUXÍlioS
023.9                   oUTraS aÇÕES rEfErENTES À coNcESSÃo dE dirEiToS E VaNTaGENS
023.91                          coNTraTaÇÃo dE SEGUro
024             caPaciTaÇÃo do SErVidor
024.01                           PlaNEJaMENTo da caPaciTaÇÃo
024.1                   ProMoÇÃo dE cUrSoS PElo ÓrGÃo
024.11                           ProGraMaÇÃo
024.12                           iNScriÇÃo E frEQUÊNcia
024.13                           aValiaÇÃo E rESUlTadoS
024.2                    ParTiciPaÇÃo EM cUrSoS ProMoVidoS Por oUTroS ÓrGÃoS.
024.3                             ProMoÇÃo dE ESTáGioS PElo ÓrGÃo
024.31                           ProGraMaÇÃo
024.32                           iNScriÇÃo E frEQUÊNcia
024.33                           aValiaÇÃo E rESUlTadoS
024.4                    ParTiciPaÇÃo EM ESTáGioS ProMoVidoS Por oUTroS ÓrGÃoS E ENTidadES
024.5                   coNcESSÃo dE ESTáGioS E BolSaS Para ESTUdaNTES
024.51                          rElaÇÃo coM iNSTiTUiÇÕES dE ENSiNo E aGENTES dE iNTEGraÇÃo
024.52                           PlaNo dE ESTáGio
025            ProMoÇÃo da SaÚdE E BEM-ESTar
025.1                   aSSiSTÊNcia À SaÚdE
025.11                 oriENTaÇÃo MÉdica, NUTricioNal, odoNTolÓGica E PSicolÓGica
025.11                 ProMoÇÃo dE aTiVidadE fÍSica
025.13                 ProNTUário MÉdico E odoNTolÓGico

025.2          PrESErVaÇÃo da SaÚdE E HiGiENE
025.21                 coNTrolE dE riScoS aMBiENTaiS
025.3          SEGUraNÇa do TraBalHo. PrEVENÇÃo dE cidENTES dE TraBalHo
025.31                 rEGiSTro dE ocorrÊNciaS dE acidENTES dE TraBalHo
026             coNcESSÃo dE BENEfÍcioS dE SEGUridadE E PrEVidÊNcia Social
026.01                         coNTaGEM E aVErBaÇÃo dE TEMPo dE SErViÇo
026.1                   Salário faMÍlia
026.2                   Salário MaTErNidadE
026.3                   aUXÍlioS
026.4                 licENÇaS
026.5                   aPoSENTadoria
026.51                           iNValidEZ PErMaNENTE
026.52                           coMPUlSÓria
026.53                          VolUNTária
026.54                           ESPEcial
026.6                   PENSÃo Por MorTE
026.61                           PENSÃo ProViSÓria. PENSÃo TEMPorária
026.62                           PENSÃo ViTalÍcia
027             aPUraÇÃo dE rESPoNSaBilidadE diSciPliNar
027.1                   aVEriGUaÇÃo dE dENÚNciaS
027.2                   aPlicaÇÃo dE PENalidadES diSciPliNarES
027.3                   aJUSTaMENTo dE coNdUTa
028             cUMPriMENTo dE MiSSÕES E ViaGENS a SErViÇo
028.1                   No PaÍS
028.11                           coM ÔNUS
028.12                          coM ÔNUS liMiTado
029.1                   coNTrolE dE aSSidUidadE E PoNTUalidadE 
029.11                           coNTrolE dE frEQUÊNcia
029.12                           dEfiNiÇÃo do Horário dE EXPEdiENTE
029.3          iNcENTiVoS fUNcioNaiS
029.4          dElEGaÇÃo dE coMPETÊNcia E ProcUraÇÃo
029.5          PETiÇÃo dE dirEiToS
030            GESTÃo dE MaTEriaiS
030.01      NorMaS. rEGUlaMENToS
030.02      cadaSTraMENTo dE forNEcEdorES E dE PrESTadorES dE SErViÇoS
030.03      ESPEcificaÇÃo, PadroNiZaÇÃo, codificaÇÃo, PrEViSÃo, idENTificaÇÃo E     
claSSificaÇÃo
031                      aQUiSiÇÃo E iNcorPoraÇÃo
031.1                             coMPra
031.11      MaTErial PErMaNENTE
031.12      MaTErial dE coNSUMo
031.2                              doaÇÃo E PErMUTa
031.21      MaTErial PErMaNENTE
031.22       MaTErial dE coNSUMo
031.3                             daÇÃo. adJUdicaÇÃo
031.31      MaTErial PErMaNENTE
031.32      MaTErial dE coNSUMo
031.4                             cESSÃo, coModaTo E EMPrÉSTiMo
031.41      MaTErial PErMaNENTE
031.42      MaTErial dE coNSUMo
031.5                             locaÇÃo. arrENdaMENTo MErcaNTil (lEaSiNG)
032                      MoViMENTaÇÃo dE MaTErial
032.01      TErMo dE rESPoNSaBilidadE. caUTEla
032.1                             coNTrolE dE ESToQUE
032.2                             aUToriZaÇÃo dE ENTrada E SaÍda dE MaTErial
032.3                             rEcolHiMENTo dE MaTErial iNSErVÍVEl ao dEPÓSiTo
032.4                            ToMBaMENTo
033                      aliENaÇÃo E BaiXa
033.1                             doaÇÃo E PErMUTa
033.11      MaTErial PErMaNENTE
033.12      MaTErial dE coNSUMo
033.2                             daÇÃo. adJUdicaÇÃo
033.21      MaTErial PErMaNENTE
033.22      MaTErial dE coNSUMo
033.3                            dESfaZiMENTo
033.31      MaTErial PErMaNENTE
033.32      MaTErial dE coNSUMo
033.4                             cESSÃo, coModaTo E EMPrÉSTiMo
033.41  MaTErial PErMaNENTE
033.42      MaTErial dE coNSUMo
033.5                            EXTraVio, roUBo, dESaParEciMENTo, fUrTo E aVaria
034                      coNTraTaÇÃo dE PrESTaÇÃo dE SErViÇoS
035                      EXEcUÇÃo dE SErViÇoS dE iNSTalaÇÃo E MaNUTENÇÃo
036                      coNTrolE dE MaTEriaiS
036.01 coMiSSÃo dE iNVENTário
036.1                         iNVENTário dE MaTErial PErMaNENTE
036.2                             iNVENTário dE MaTErial dE coNSUMo
039.1                             racioNaliZaÇÃo do USo dE MaTErial
039.11      criaÇÃo E aTUaÇÃo dE GrUPoS dE TraBalHo
039.12      oPEracioNaliZaÇÃo dE rEUNiÕES
039.2                            EMPrÉSTiMo E dEVolUÇÃo dE MaTErial PErMaNENTE
040           GESTÃo dE BENS PaTriMoNiaiS E dE SErVÍÇoS
040.01      NorMaS. rEGUlaMENToS
041     aQUiSiÇÃo E iNcorPoraÇÃo dE BENS MoBiliárioS E iMoBiliárioS
041.1         coMPra dE BENS MoBiliárioS E iMoBiliárioS
041.11      BENS iMÓVEiS E MÓVEiS
041.12      VEÍcUloS
041.2                            doaÇÃo
041.21      BENS iMÓVEiS
041.22      VEÍcUloS
041.3                             daÇÃo. adJUdicaÇÃo
041.31      BENS iMÓVEiS E MÓVEiS
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041.32      VEÍcUloS
041.5                            cESSÃo E coModaTo
041.51      BENS iMÓVEiS E MÓVEiS
041.52     VEÍcUloS
041.6                            locaÇÃo
041.61      BENS iMÓVEiS E iMÓVEiS
041.62     VEÍcUloS
042  aliENaÇÃo
042.1       VENda
042.11               BENS iMÓVEiS
042.12               VEÍcUloS
042.2        doaÇÃo E PErMUTa
042.21               BENS iMÓVEiS
042.22               VEÍcUloS
042.3                            cESSÃo
042.31      BENS iMÓVEiS
042.32      VEÍcUloS
042.4                             BaiXa. dESfaZiMENTo
042.41     VEÍcUloS
042.42      BENS MoBiliárioS
043             adMiNiSTraÇÃo dE BENS MoBiliárioS
043.1                   rEGiSTro doS iMÓVEiS
043.2                   ToMBaMENTo
043.5                    iNSPEÇÃo PaTriMoNial
043.6                   MUdaNÇa
043.61                        Para oUTroS iMÓVEiS
043.62                           dENTro do MESMo iMÓVEl
043.7                   USo dE dEPENdÊNciaS
044            adMiNiSTraÇÃo da froTa dE VEÍcUloS
044.1                   ToMBaMENTo
044.2                   ocorrÊNcia dE SiNiSTroS 
044.3                   coNTrolE dE USo
044.4                   ESTacioNaMENTo. GaraGEM
045            coNTraTaÇÃo dE PrESTaÇÃo dE SErViÇoS
045.01                         SEGUro PaTriMoNial
045.1                   forNEciMENTo dE SErViÇoS PÚBlicoS ESSENciaiS
045.11                          áGUa E ESGoTaMENTo SaNiTário
045.12                          ENErGia ElÉTrica
045.2                   MaNUTENÇÃo E rEParo daS iNSTalaÇÕES
045.22                          SiSTEMaS cENTraiS dE ar-coNdicioNado
045.23                          coNSErVaÇÃo PrEdial
045.3                EXEcUÇÃo dE oBraS
045.31                      coNSTrUÇÃo
045.32                          rEforMa. rEcUPEraÇÃo. rESTaUraÇÃo.
045.33                       adaPTaÇÃo dE USo
045.4                ViGilÂNcia PaTriMoNial
045.5                  aBaSTEciMENTo E MaNUTENÇÃo dE VEÍcUloS
046                      ProTEÇÃo, GUarda E SEGUraNÇa PaTriMoNial
046.1                             PrEVENÇÃo dE iNcÊNdio
046.11       PlaNEJaMENTo, ElaBoraÇÃo E  acoMPaNHaMENTo dE ProJEToS
046.12      coNSTiTUiÇÃo dE BriGada VolUNTária
046.13      iNSTalaÇÃo E MaNUTENÇÃo dE EQUiPaMENToS
                 dE coMBaTE a iNcÊNdio
046.2                             MoNiToraMENTo. ViGilÂNcia
046.3                         ocorrÊNcia dE SiNiSTroS
046.4                            coNTrolE dE PorTaria
047                      coNTrolE dE BENS PaTriMoNiaiS
047.01      coMiSSÃo dE iNVENTário
047.1                             iNVENTário dE BENS iMÓVEiS
047.2                             iNVENTário dE VEÍcUloS
049                       oUTraS aÇÕES rEfErENTES À GESTÃo dE BENS PaTriMoNiaiS E dE SErViÇoS
049.1                         racioNaliZaÇÃo do USo dE BENS E SErViÇoS
049.11                          criaÇÃo E aTUaÇÃo dE GrUPoS dE TraBalHo
049.12                          oPEracioNaliZaÇÃo dE rEUNiÕES
050            GESTÃo orÇaMENTária E fiNaNcEira
050.01      NorMaS. rEGUlaMENToS
050.02      coNforMidadE dE rEGiSTro dE GESTÃo
050.03     coNforMidadE coNTáBil
051                      GESTÃo orÇaMENTária
051.1                            ProGraMaÇÃo orÇaMENTária
051.2                            dETalHaMENTo dE dESPESa
051.3                             EXEcUÇÃo orÇaMENTária
051.4                       rETificaÇÃo orÇaMENTária. crÉdiToS adicioNaiS
052                      GESTÃo fiNaNcEira
052.1                            ProGraMaÇÃo fiNaNcEira
052.2                             EXEcUÇÃo fiNaNcEira
052.21      rEcEiTa
052.211    rEcEiTa corrENTE
052.22                          dESPESa
052.221    dESPESa corrENTE
052.23      dEMoNSTraÇÃo coNTáBil
053           oPEraÇÃo BaNcária
053.01                           coNciliaÇÃo BaNcária
054             coNTrolE EXTErNo. aUdiToria EXTErNo
054.1                   PrESTaÇÃo dE coNTaS. ToMada dE coNTaS
054.2                   ToMada dE coNTaS ESPEcial
059.1                  fiXaÇÃo dE cUSToS dE SErViÇoS

059.2                   dEVolUÇÃo ao Erário
060            GESTÃo da docUMENTaÇÃo E da iNforMaÇÃo
060.01    NorMaTiZaÇÃo. rEGUlaMENTaÇÃo
061                      GESTÃo dE docUMENToS dE arQUiVo
061.01             coNSTiTUiÇÃo da coMiSSÃo PErMaNENTE dE  aValiaÇÃo dE docUMENToS 
(cPad)
061.011                  coMPoSiÇÃo E aTUaÇÃo
061.012                  oPEracioNaliZaÇÃo dE rEUNiÕES
061.1                           adoÇÃo E coNTrolE doS ProcEdiMENToS dE  ProTocolo
061.2                          aNáliSE da SiTUaÇÃo arQUiVÍSTica
061.3                          lEVaNTaMENTo da ProdUÇÃo E do flUXo docUMENTal 
061.4                          ElaBoraÇÃo doS iNSTrUMENToS TÉcNicoS dE GESTÃo dE docUMENToS
061.5                           aPlicaÇÃo doS iNSTrUMENToS TÉcNicoS dE GESTÃo dE docUMENToS
061.51    claSSificaÇÃo
061.52         aValiaÇÃo
061.521                  EliMiNaÇÃo
061.522                  TraNSfErÊNcia
061.523                   rEcolHiMENTo
062            GESTÃo dE acErVoS BiBlioGráfico E MUSEolÓGico
062.1      aQUiSiÇÃo E iNcorPoraÇÃo
062.11                    coMPra
062.12                     doaÇÃo
062.13                    PErMUTa
062.2      ProcESSaMENTo TÉcNico
062.21                    rEGiSTro
 
062.22                    caTaloGaÇÃo, claSSificaÇÃo E iNdEXaÇÃo
062.3      iNVENTário
062.4      dESiNcorPoraÇÃo
062.41                     doaÇÃo
062.42                     dEScarTE
063                    coNTrolE dE acESSo E dE MoViMENTaÇÃo dE acErVoS
063.1         coNSUlTaS
063.2         EMPrÉSTiMoS
063.3        MoViMENTaÇÃo dE acErVoS
064                      coNSErVaÇÃo E PrESErVaÇÃo dE acErVoS
064.01      aValiaÇÃo E MoNiToraMENTo
064.1                           dESiNfESTaÇÃo E HiGiENiZaÇÃo
064.2                          coNTrolE daS árEaS dE arMaZENaMENTo
064.3                           rEforMaTaÇÃo
064.31      MicrofilMaGEM
064.32      diGiTaliZaÇÃo
064.4                          rESTaUraÇÃo
066            GESTÃo dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo
066.1                          dESENVolViMENTo E coNTrolE dE SiSTEMaS iNforMaTiZadoS
066.2                          iNSTalaÇÃo dE EQUiPaMENToS
066.3                          adMiNiSTraÇÃo da iNfraESTrUTUra TEcNolÓGica
066.31      ProJETo dE MaNUTENÇÃo
066.32      GErENciaMENTo E USo
066.4                      adMiNiSTraÇÃo dE BaNco dE dadoS
066.41      iNSTalaÇÃo E coNfiGUraÇÃo
066.42      GErENciaMENTo E USo
066.9      coNTrolE do SUPorTE TÉcNico
067                         coNTraTaÇÃo dE PrESTaÇÃo dE SErViÇoS
069.1                   TraTaMENTo TÉcNico da docUMENTaÇÃo arQUiVÍSTica PErMaNENTE
069.11                           arraNJo E dEScriÇÃo
069.12                          ElaBoraÇÃo dE iNSTrUMENToS dE PESQUiSa
069.2                   forNEciMENTo dE cÓPiaS dE docUMENToS
069.3                   PUBlicaÇÃo dE MaTÉriaS
070            GESTÃo doS SErViÇoS PoSTaiS E dE TElEcoMUNicaÇÕES
070.01      NorMaS. rEGUlaMENToS
071                      coNTraTaÇÃo dE PrESTaÇÃo dE SErViÇoS
071.1                            SErViÇo PoSTal
071.3                            SErViÇo dE TElEfoNia
071.4                             SErViÇo dE TraNSMiSSÃo dE dadoS
072                      EXEcUÇÃo dE SErViÇoS PElo ÓrGÃo
073                      aUToriZaÇÃo E coNTrolE dE USo
073.3                             SErViÇo dE TElEfoNia
073.31                             rEGiSTro dE liGaÇÕES    
073.32        diVUlGaÇÃo dE liSTaS TElEfÔNicaS iNTErNaS
073.4                   SErViÇo dE TraNSMiSSÃo dE dadoS, VoZ E iMaGEM
900             adMiNiSTraÇÃo dE aTiVidadES acESSÓriaS
910                      GESTÃo dE EVENToS
910.01      NorMaS. rEGUlaMENToS
911  PlaNEJaMENTo E ProGraMaÇÃo
912  diVUlGaÇÃo
913  iNScriÇÃo E coNTrolE dE frEQUÊNcia
914  EMiSSÃo dE cErTificadoS
915 aValiaÇÃo doS rESUlTadoS
916  HaBiliTaÇÃo, JUlGaMENTo E rEcUrSoS
917  PrEMiaÇÃo
918 coNTraTaÇÃo dE PrESTaÇÃo dE SErViÇoS
919 ParTiciPaÇÃo EM EVENToS ProMoVidoS E  rEaliZadoS Por oUTraS iNSTiTUiÇÕES
990    oUTraS aÇÕES rEfErENTES À adMiNiSTraÇÃo dE aTiVidadES acESSÓriaS
991 GESTÃo dE coMUNicaÇÕES EVENTUaiS



diário oficial Nº 35.068   49Quinta-feira, 04 DE AGOSTO DE 2022

TaBEla dE TEMPoralidadE dE 
docUMENToS rEfErENTE À aTiVidadE -
MEio

cÓdiGo dEScriTor do cÓdiGo
        PraZoS dE GUarda

dESTiNaÇÃo
fiNal

faSE
corrENTE

faSE
iNTErMEdiária

000 adMiNiSTraÇÃo GEral

001. rElaÇÃo iNTEriNSTiTUcioNal Enquanto vigora 20 anos Guarda
Permanente

002 aTENdiMENTo ao 
cidadÃo

002.01 NorMaS. rEGUlaMENToS Enquanto vigora 5 anos Guarda
Permanente

002.1 acESSo À iNforMaÇÃo

002.11 PEdido dE acESSo À iNforMaÇÃo E rEcUrSo até o término do atendimento* 5 anos Eliminação

002.12 acoMPaNHaMENTo do aTENdiMENTo ao cidadÃo 2 anos Guarda
Permanente

002.2 coNTrolE dE SaTiSfaÇÃo do USUário 2 anos - Eliminação

002.3 fiScaliZaÇÃo da GESTÃo PÚBlica Eliminar, após 2 anos, os documentos 
cujas informações estejam 
recapituladas ou consolidadas em 
outros.

TaBEla dE TEMPoralidadE dE 
docUMENToS rEfErENTE À aTiVidadE -
MEio

cÓdiGo dEScriTor do cÓdiGo
        PraZoS dE GUarda

dESTiNaÇÃo
fiNal

faSE
corrENTE

faSE
iNTErMEdiária

003.01 NorMaS. rEGUlaMENToS Enquanto vigora          5 anos Guarda
Permanente

003.1 coNTrolE iNTErNo. aUdiToria iNTErNa 5 anos 9 anos Guarda
Permanente

003.2 aÇÃo PrEVENTiVa 5 anos 9 anos Guarda
Permanente

003.3 corrEiÇÃo 5 anos 9 anos Guarda
Permanente

004. aSSESSoraMENTo 
JUrÍdico

004.1 oriENTaÇÃo TÉcNica 
E NorMaTiVa

004.11 UNiforMiZaÇÃo do ENTENdiMENTo JUrÍdico Enquanto vigora 5 anos Guarda
Permanente

004.12 aNáliSE doS iNSTrUMENToS adMiNiSTraTiVoS até o término da análise      5 anos Eliminação

004.2 aTUaÇÃo EM 
coNTENcioSo

004.2 rEPrESENTaÇÃo EXTraJUdicial até a solução do litígio 5 anos Guarda
Permanente

004.22 rEPrESENTaÇÃo JUdicial até o trânsito em julgado 5 anos Guarda       
Permanente

TaBEla dE TEMPoralidadE dE 
docUMENToS rEfErENTE À aTiVidadE -
MEio
cÓdiGo

dEScriTor do cÓdiGo
        PraZoS dE GUarda

dESTiNaÇÃo
fiNal

oBSErVaÇÕES

faSE
corrENTE

faSE
iNTErMEdiária

00.5 ParTiciPaÇÃo EM 
ÓrGÃoS colEGiadoS

005.1 criaÇÃo E aTUaÇÃo 4 anos 5 anos Guarda      
Permanente

005.2 oPEracioNaliZaÇÃo dE rEUNiÕES 2 anos - Eliminação

010 ESTrUTUra,orGaNiZaÇÃo E 
fUNcioNaMENTo
010.01 NorMaS. rEGUlaMENToS Enquanto vigora 5 anos Guarda

Permanente
011. orGaNiZaÇÃo adMiNiSTraTiVa Enquanto vigora 5 anos Guarda

Permanente

012. HaBiliTaÇÃo JUrÍdica E rEGUlariZaÇÃo fiScal Enquanto vigora 2 anos Eliminação

0.13 coordENaÇÃo E 
GESTÃo dE rEUNiÕES

0.13.1 oPEracioNaliZaÇÃo 2 anos – Eliminação
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013.2 rEGiSTro dE dEliBEraÇÕES 4 anos 5 anos Guarda
Permanente

TaBEla dE TEMPoralidadE dE 
docUMENToS rEfErENTE À aTiVidadE -
MEio

cÓdiGo dEScriTor do cÓdiGo
        PraZoS dE GUarda

dESTiNaÇÃo
fiNalfaSE corrENTE faSE

iNTErMEdiária

014 GESTÃo 
iNSTiTUcioNal

014.1 PlaNEJaMENTo iNSTiTUcioNal 5 anos 9 anos Guarda
Permanente

014.2 acoMPaNHaMENTo daS aTiVidadES 5 anos 9 anos Guarda
Permanente

014.3 aValiaÇÃo da GESTÃo 
iNSTiTUcioNal

014.30 ElaBoraÇÃo doS iNSTrUMENToS dE aValiaÇÃo 5 anos 9 anos Guarda
Permanente

014.31 EXEcUÇÃo E acoMPaNHaMENTo 5 anos 9 anos Guarda
Permanente

014.32 cErTificaÇÃo da coNforMidadE 5 anos 9 anos Guarda
Permanente

015 GESTÃo dE 
ProcESSoS

015.1 PlaNEJaMENTo do MaPEaMENTo dE ProcESSoS 5 anos 9 anos Guarda
Permanente

TaBEla dE TEMPoralidadE dE 
docUMENToS rEfErENTE À aTiVidadE -
MEio

cÓdiGo dEScriTor do cÓdiGo
        PraZoS dE GUarda

dESTiNaÇÃo
fiNalfaSE corrENTE faSE

iNTErMEdiária

015.2 EXEcUÇÃo E acoMPaNHaMENTo 5 anos 9 anos Eliminação

015.3 rESUlTado 5 anos 9 anos Guarda
Permanente

015.4 ModElaGEM dE ProcESSoS 5 anos 9 anos Guarda

Permanente
015.5 GErENciaMENTo dE dESEMPENHo 5 anos 9 anos Guarda

Permanente
016 GESTÃo aMBiENTal

016.1 ProTEÇÃo aMBiENTal iNTErNa Enquanto vigora o evento 2 anos Eliminação

016.2 ProTEÇÃo aMBiENTal EXTErNa 5 anos 9 anos Guarda
Permanente

TaBEla dE TEMPoralidadE dE
docUMENToS rEfErENTE À aTiVidadE -
MEio

cÓdiGo dEScriTor do cÓdiGo
        PraZoS dE GUarda

dESTiNaÇÃo
fiNalfaSE

corrENTE
faSE
iNTErMEdiária

017. coNTraTaÇÃo dE PrESTaÇÃo dE SErViÇoS até a aprovação das contas pelo 
Tribunal de contas*

5 anos a contar da aprovação das 
contas pelo Tribunal de contas**

Eliminação

018. coMUNicaÇÃo Social

018.1 coMUNicaÇÃo EXTErNa

018.111. crEdENciaMENTo dE JorNaliSTaS Enquanto
Vigora

1 ano Eliminação

018.112. rElaÇÃo coM a iMPrENSa 1 ano - Eliminação

018.113. ElaBoraÇÃo dE caMPaNHaS PUBliciTáriaS 4 anos 10 anos Guarda
Permanente

019.12 coMUNicaÇÃo iNTErNa 2 anos - Eliminação

TaBEla dE TEMPoralidadE dE 
docUMENToS rEfErENTE À aTiVidadE -
MEio

cÓdiGo dEScriTor do cÓdiGo
        PraZoS dE GUarda

dESTiNaÇÃo
fiNal
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faSE corrENTE faSE
iNTErMEdiária

020 GESTÃo dE PESSoaS

020.01 NorMaS. rEGUlaMENToS Enquanto
Vigora

5 anos Guarda
Permanente

020.02 iMPlEMENTaÇÃo daS 
PolÍTicaS dE PESSoal

020.021. PlaNEJaMENTo da forÇa 
dE TraBalHo. PrEViSÃo 
dE PESSoal

020.22. criaÇÃo, EXTiNÇÃo, claSSificaÇÃo, TraNSforMaÇÃo E 
TraNSPoSiÇÃo dE carGoS E dE carrEiraS

Enquanto
Vigora

5 anos Guarda
Permanente

020.03 rElacioNaMENTo coM 
ENTidadES 
rEPrESENTaTiVaS dE 
claSSE

020.031. rElaÇÃo coM SiNdicaToS 5 anos 5 anos Guarda
Permanente

020.032. MoViMENToS rEiViNdicaTÓrioS. GrEVES. ParaliSaÇÕES 5 anos 5 anos Guarda
Permanente

020.033. rElaÇÃo coM coNSElHoS ProfiSSioNaiS 2 anos Guarda
Permanente

TaBEla dE TEMPoralidadE dE 
docUMENToS rEfErENTE À aTiVidadE 
- MEio

cÓdiGo dEScriTor do cÓdiGo
        PraZoS dE GUarda

dESTiNaÇÃo
fiNal

oBSErVaÇÕES

faSE
corrENTE

faSE
iNTErMEdiária

020.1 aSSENTaMENTo 
fUNcioNal

020.11 SErVidorES E EMPrEGadoS PÚBlicoS Enquanto o servidor mantiver o vínculo com a
administração pública

* Eliminação

020.12 SErVidorES TEMPorárioS Enquanto o servidor mantiver o vínculo com a 
administração pública

* Eliminação

020.13 rESidENTES E ESTaGiárioS Enquanto o servidor mantiver o vínculo com a 
administração pública

* Eliminação

020.14 ocUPaNTES dE carGo coMiSSioNado E fUNÇÃo dE 
coNfiaNÇa

Enquanto o servidor mantiver o vínculo com a 
administração pública

* Eliminação

TaBEla dE TEMPoralidadE dE 
docUMENToS rEfErENTE À aTiVidadE 
- MEio

cÓdiGo dEScriTor do cÓdiGo
        PraZoS dE GUarda

dESTiNaÇÃo
fiNal

oBSErVaÇÕES

faSE
corrENTE

020.2 idENTificaÇÃo fUNcioNal
Enquanto o servidor mantiver o vínculo com a 
administração pública - Guarda

permanente

021. rEcrUTaMENTo E 
SElEÇÃo

021.1 PlaNEJaMENTo do ProcESSo SElETiVo até a homologação do evento 2 anos Guarda
permanente

021.2 iNScriÇÃo até a homologação do evento* 2 anos Eliminação

021.3 coNTrolE dE aPlicaÇÃo dE ProVaS (aNáliSE da 
docUMENTaÇÃo)

até a homologação do evento* 2 anos Eliminação

021.4 corrEÇÃo dE ProVaS. aValiaÇÃo até a homologação do evento* 2 anos Eliminação

TaBEla dE TEMPoralidadE dE 
docUMENToS rEfErENTE À aTiVidadE 
- MEio

cÓdiGo dEScriTor do cÓdiGo
        PraZoS dE GUarda dESTiNaÇÃo

fiNal
oBSErVaÇÕES

faSE
corrENTE

021.5 diVUlGaÇÃo doS rESUlTadoS E iNTErPoSiÇÃo dE 
rEcUrSoS

até a homologação do evento* 2 anos Guarda
Permanente

022. ProViMENTo, 
MoViMENTaÇÃo E 
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VacÂNcia.

022.1 ProViMENTo dE carGo PÚBlico 5 anos 52 anos Eliminação

022.2 MoViMENTaÇÃo dE 
PESSoal

022.21 loTaÇÃo, EXErcÍcio E PErMUTa 4 anos 52 anos Eliminação

022.22 cESSÃo. rEQUiSiÇÃo 5 anos 52 anos Eliminação

022.3 rEMoÇÃo 4 anos 52 ano Eliminação

022.4 rEdiSTriBUiÇÃo 5 anos 52 anos Eliminação

022.5 SUBSTiTUiÇÃo 5 anos 52 anos Eliminação

022.6 aValiaÇÃo dE 
dESEMPENHo

022.61 cUMPriMENTo dE ESTáGio ProBaTÓrio. 
HoMoloGaÇÃo da ESTaBilidadE

5 anos 52 anos Eliminação

TaBEla dE TEMPoralidadE dE 
docUMENToS rEfErENTE À aTiVidadE 
- MEio

cÓdiGo dEScriTor do cÓdiGo
        PraZoS dE GUarda

dESTiNaÇÃo
fiNal

oBSErVaÇÕES

faSE
corrENTE

faSE
iNTErMEdiária

022.62 cUMPriMENTo do PErÍodo dE EXPEriÊNcia 5 anos 52 anos Eliminação

022.63 ProMoÇÃo E ProGrESSÃo fUNcioNal 5 anos 52 anos Eliminação

022.7 VacÂNcia 5 anos 52 anos Eliminação

023 coNcESSÃo dE 
dirEiToS E 
VaNTaGENS

023.1 PaGaMENTo dE 
VENciMENToS. 
rEMUNEraÇÕES. 
SalárioS. 
ProVENToS

023.11 folHaS dE PaGaMENTo 5 anos 95 anos Eliminação

023.12 rEESTrUTUraÇÃo E alTEraÇÃo Salarial 5 anos 52 anos Eliminação

023.13 aBoNo ProViSÓrio 7 anos - Eliminação
023.14 aBoNo dE PErMaNÊNcia EM SErViÇo até a homologação da aposentadoria - Eliminação

TaBEla dE TEMPoralidadE dE 
docUMENToS rEfErENTE À aTiVidadE 
- MEio

cÓdiGo dEScriTor do cÓdiGo
        PraZoS dE GUarda

dESTiNaÇÃo
fiNal

oBSErVaÇÕES

faSE
corrENTE

023.15 GraTificaÇÕES

023.151. fUNÇÃo 5 anos 52 anos Guarda
Permanente

023.152. JEToNS 7 anos 52 anos Guarda
Permanente

023.153. carGoS EM coMiSSÃo 5 anos 52 anos Guarda
Permanente

023.154. NaTaliNa. dÉciMo TErcEiro Salário 7 anos 52 anos Guarda
Permanente

023.155. dESEMPENHo 5 anos 52 anos Guarda
Permanente

023.156. ENcarGo dE cUrSo E coNcUrSo 7 anos - Guarda
Permanente

023.157. TiTUlaÇÃo 5 anos 52 anos Guarda
Permanente

023.16 adicioNaiS

023.161. TEMPo dE SErViÇo 5 anos 52 anos Guarda
Permanente

TaBEla dE TEMPoralidadE dE 
docUMENToS rEfErENTE À aTiVidadE 
- MEio

cÓdiGo dEScriTor do cÓdiGo
        PraZoS dE GUarda

dESTiNaÇÃo
fiNal

oBSErVaÇÕES

faSE
corrENTE

023.162 NoTUrNo 5 anos 52 anos Guarda
Permanente

023.163. PEricUloSidadE 5 anos 52 anos Guarda
Permanente
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023.164. iNSalUBridadE 5 anos 52 anos Guarda
Permanente

023.165. aTiVidadE PENoSa 5 anos 52 anos Guarda
Permanente

023.166. SErViÇo EXTraordiNário. HoraS EXTraS 5 anos 52 anos Guarda
Permanente

023.17 dEScoNToS

023.171 coNTriBUiÇÃo SiNdical, aSSiSTENcial E 
coNfEdEraTiVa

7 anos 52 anos Eliminação

023.172 coNTriBUiÇÃo Para o PlaNo dE SEGUridadE 
Social

5 anos 52 anos Eliminação

TaBEla dE TEMPoralidadE dE 
docUMENToS rEfErENTE À aTiVidadE 
- MEio

cÓdiGo dEScriTor do cÓdiGo
        PraZoS dE GUarda dESTiNaÇÃo

fiNal
oBSErVaÇÕES

faSE
corrENTE

faSE
iNTErMEdiári
a

023.173 iMPoSTo dE rENda rETido Na foNTE (irrf) 7 anos - Eliminação

023.174 PENSÃo aliMENTÍcia 5 anos 95 anos Eliminação

023.175. coNSiGNaÇÕES facUlTaTiVaS Enquanto vigora a consignação 7 anos Eliminação

023.18 oBriGaÇÕES 
TraBalHiSTaS E 
ESTaTUTáriaS, 
ENcarGoS 
PaTroNaiS E 
rEcolHiMENToS

023.181 ProGraMa dE forMaÇÃo do PaTriMÔNio do 
SErVidor PÚBlico (PaSEP). ProGraMa dE 
iNTEGraÇÃo Social (PiS)

5 anos 5 anos Eliminação

023.182 fUNdo dE GaraNTia do TEMPo dE SErViÇo (fGTS) 5 anos 52 anos Eliminação

023.183 coNTriBUiÇÃo SiNdical do EMPrEGador 7 anos 52 anos Eliminação

023.184 coNTriBUiÇÃo Para o PlaNo dE SEGUridadE 
Social

5 anos 95 anos Eliminação

023.185. iMPoSTo dE rENda 7 anos 52 anos Eliminação

TaBEla dE TEMPoralidadE dE 

docUMENToS rEfErENTE À aTiVidadE 
- MEio

cÓdiGo dEScriTor do cÓdiGo
        PraZoS dE GUarda

dESTiNaÇÃo
fiNal

oBSErVaÇÕES

faSE corrENTE

023.186. lEi doS doiS TErÇoS. rElaÇÃo aNUal dE 
iNforMaÇÕES SociaiS (raiS)

5 anos 5 anos Eliminação

023.19 oUTraS aÇÕES 
rEfErENTES ao 
PaGaMENTo dE 
VENciMENToS. 
rEMUNEraÇÕES. 
SalárioS. 
ProVENToS

023.191.
rETificaÇÃo dE PaGaMENTo 7 anos 52 anos Eliminação

023.2
fÉriaS 7 anos 52 anos Eliminação

023.3
licENÇaS 5 anos 52 anos Guarda

Permanente

023.4 afaSTaMENToS 5 anos 52 anos Eliminação

023.5 coNcESSÕES 5 anos 52 anos Eliminação

023.6 aUXÍlioS até a aprovação das contas pelo Tribunal de 
contas*

5 anos a contar 
da aprovação 
das contas pelo 
Tribunal de 
contas**

Guarda
Permanente

TaBEla dE TEMPoralidadE dE 
docUMENToS rEfErENTE À aTiVidadE 
- MEio

cÓdiGo dEScriTor do cÓdiGo
        PraZoS dE GUarda

dESTiNaÇÃo
fiNal

oBSErVaÇÕES

faSE
corrENTE

023.9 oUTraS aÇÕES 
rEfErENTES À 
coNcESSÃo dE 
dirEiToS E 
VaNTaGENS

023.91 coNTraTaÇÃo dE SEGUro até a aprovação das contas pelo Tribunal de 
contas*

5 anos a 
contar da 
aprovação das 
contas pelo 
Tribunal de 

Guarda
Permanente
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contas**

024. caPaciTaÇÃo do SErVidor
*Utilizar os prazos de guarda e a destinação final dos 
assentamentos funcionais para os documentos comprobatórios de 
participação.

024.01 PlaNEJaMENTo da caPaciTaÇÃo 5 anos 5 anos Guarda permanente

024.1 ProMoÇÃo dE 
cUrSoS PElo 
ÓrGÃo E ENTidadE

024.11 ProGraMaÇÃo 5 anos 5 anos Guarda
Permanente

024.12 iNScriÇÃo E frEQUÊNcia 5 anos - Eliminação

024.13 aValiaÇÃo E rESUlTadoS 5 anos 5 anos Guarda
Permanente

TaBEla dE TEMPoralidadE dE 
docUMENToS rEfErENTE À aTiVidadE 
- MEio

cÓdiGo dEScriTor do cÓdiGo
       PraZoS dE GUarda dESTiNaÇÃo

fiNal
oBSErVaÇÕES

faSE
corrENTE

faSE
iNTErMEdiá
ria

024.2 ParTiciPaÇÃo EM cUrSoS ProMoVidoS Por 
oUTroS ÓrGÃoS E ENTidadES

5 anos - Eliminação

024.3 ProMoÇÃo dE 
ESTáGioS PElo 
ÓrGÃo E ENTidadE

024.31 ProGraMaÇÃo 5 anos 5 anos Guarda
Permanente

024.32 iNScriÇÃo E frEQUÊNcia 5 anos - Eliminação
024.33 aValiaÇÃo E rESUlTadoS 5 anos 5 anos Guarda

Permanente

024.4 ParTiciPaÇÃo EM ESTáGioS ProMoVidoS Por 
oUTroS ÓrGÃoS E ENTidadES

5 anos - Eliminação

024.5 coNcESSÃo dE 
ESTáGioS E BolSaS 
Para ESTUdaNTES

024.51 rElaÇÃo coM iNSTiTUiÇÕES dE ENSiNo E aGENTES 
dE iNTEGraÇÃo

Enquanto vigora o convênio 2 anos Guarda Permanente

TaBEla dE TEMPoralidadE dE 
docUMENToS rEfErENTE À aTiVidadE 
- MEio

cÓdiGo dEScriTor do cÓdiGo
        PraZoS dE GUarda

dESTiNaÇÃo
fiNal

oBSErVaÇÕES

faSE
corrENTE

faSE
iNTErMEdiá
ria

024.52 PlaNo dE ESTáGio Enquanto o estudante mantiver o vínculo com a 
administração pública

2 anos Eliminação

025. ProMoÇÃo da 
SaÚdE E BEM-ESTar

025.1 aSSiSTÊNcia À 
SaÚdE 
(aSSiSTÊNcia À 
SaÚdE E ao BEM-
ESTar)

025.11 oriENTaÇÃo MÉdica, NUTricioNal, 
odoNTolÓGica E PSicolÓGica

2 anos 5 anos Eliminação

025.12 ProMoÇÃo dE aTiVidadE fÍSica 2 anos 5 anos Eliminação
025.13 ProNTUário MÉdico E odoNTolÓGico 5 anos 95 anos Eliminação

025.2 PrESErVaÇÃo da 
SaÚdE E HiGiENE

025.21 coNTrolE dE riScoS aMBiENTaiS 5 anos 15 anos Guarda
Permanente

TaBEla dE TEMPoralidadE dE 
docUMENToS rEfErENTE À aTiVidadE 
- MEio

cÓdiGo dEScriTor do cÓdiGo
        PraZoS dE GUarda

dESTiNaÇÃo
fiNal

oBSErVaÇÕES

faSE
corrENTE

faSE
iNTErMEdiária

025.3 SEGUraNÇa do 
TraBalHo. 
PrEVENÇÃo dE 
acidENTES dE 
TraBalHo

025.31 rEGiSTro dE ocorrÊNciaS dE acidENTES dE 
TraBalHo

5 anos 52 anos Eliminação

026. coNcESSÃo dE 
BENEfÍcioS dE 
SEGUridadE E 
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PrEVidÊNcia 
Social

026.01 coNTaGEM E aVErBaÇÃo dE TEMPo dE SErViÇo até a homologação da aposentadoria 5 anos Guarda
Permanente

026.1 Salário faMÍlia 5 anos 19 anos* Eliminação

026.2 Salário MaTErNidadE 7 anos - Guarda
Permanente

026.3 aUXÍlioS até a aprovação das contas pelo Tribunal de 
contas*

5 anos a 
contar da 
aprovação 
das contas 
pelo Tribunal 
de contas**

Guarda
Permanente

026.4 licENÇaS 5 anos 52 anos Guarda
Permanente

TaBEla dE TEMPoralidadE dE 
docUMENToS rEfErENTE À aTiVidadE 
- MEio

cÓdiGo dEScriTor do cÓdiGo
        PraZoS dE GUarda

dESTiNaÇÃo
fiNal

oBSErVaÇÕES

faSE corrENTE faSE
iNTErMEdiária

026.5 aPoSENTadoria

026.51 iNValidEZ PErMaNENTE 5 anos 95 anos Eliminação

026.52 coMPUlSÓria 5 anos 95 anos Eliminação

026.53 VolUNTária 5 anos 95 anos Guarda
Permanente

026.54 ESPEcial 5 anos 95 anos Guarda
Permanente

026.6 PENSÃo Por MorTE

026.61 PENSÃo ProViSÓria. PENSÃo TEMPorária Enquanto vigora 95 anos Eliminação

026.62 PENSÃo ViTalÍcia 5 anos 95 anos Eliminação

027. aPUraÇÃo dE 
rESPoNSaBilidadE 
diSciPliNar

027.1 aVEriGUaÇÃo dE dENÚNciaS 5 anos 95 anos Guarda
Permanente

TaBEla dE TEMPoralidadE dE 
docUMENToS rEfErENTE À aTiVidadE 
- MEio

cÓdiGo dEScriTor do cÓdiGo
        PraZoS dE GUarda

dESTiNaÇÃo
fiNal

oBSErVaÇÕES

faSE corrENTE faSE
iNTErMEdiá
ria

027.2 aPlicaÇÃo dE PENalidadES diSciPliNarES 5 anos 95 anos Guarda
Permanente

027.3 aJUSTaMENTo dE coNdUTa 5 anos 52 anos Eliminação

028. cUMPriMENTo dE 
MiSSÕES E ViaGENS 
a SErViÇo

028.1 No PaÍS

028.11 coM ÔNUS até a aprovação das contas pelo Tribunal de 
contas*

5 anos a contar da aprovação das 
contas pelo Tribunal de contas**

Eliminação

028.12 coM ÔNUS liMiTado 7 anos – Eliminação

TaBEla dE TEMPoralidadE dE 
docUMENToS rEfErENTE À aTiVidadE 
- MEio

cÓdiGo dEScriTor do cÓdiGo
        PraZoS dE GUarda

dESTiNaÇÃo
fiNal

oBSErVaÇÕES

faSE corrENTE faSE
iNTErMEdiária

029.1 coNTrolE dE 
aSSidUidadE E 
PoNTUalidadE

029.11 coNTrolE dE frEQUÊNcia 5 anos 52 anos Eliminação

029.12 dEfiNiÇÃo do Horário dE EXPEdiENTE 5 anos - Eliminação

029.3 iNcENTiVoS fUNcioNaiS 5 anos 5 anos Guarda permanente
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029.4 dElEGaÇÃo dE coMPETÊNcia E ProcUraÇÃo Enquanto vigora 5 anos Eliminação

029.5 PETiÇÃo dE dirEiToS até a solução da interposição de pedido de 
reconsideração ou de recurso

5 anos Guarda
permanente

TaBEla dE TEMPoralidadE dE 
docUMENToS rEfErENTE À aTiVidadE 
- MEio

cÓdiGo dEScriTor do cÓdiGo
        PraZoS dE GUarda

dESTiNaÇÃo
fiNal

oBSErVaÇÕES

faSE corrENTE

030 GESTÃo dE BENS 
MaTEriaiS

030.01 NorMaS. rEGUlaMENToS Enquanto vigora 5 anos Guarda
permanente

030.02 cadaSTraMENTo dE forNEcEdorES E dE 
PrESTadorES
dE SErViÇoS

5 anos - Eliminação

030.03 ESPEcificaÇÃo, PadroNiZaÇÃo, codificaÇÃo,
PrEViSÃo,
idENTificaÇÃo E claSSificaÇÃo

2 anos - Eliminação

031 aQUiSiÇÃo E iNcorPoraÇÃo Eliminar, após 2 anos, os documentos referentes as ações de 
aquisições e incorporações não efetivadas.

031.1 coMPra

031.11 MaTErial PErMaNENTE até a aprovação das contas pelo Tribunal de 
contas*

5 anos a contar da 
aprovação das contas 
pelo Tribunal de 
contas**

Eliminação

TaBEla dE TEMPoralidadE dE 
docUMENToS rEfErENTE À aTiVidadE 
- MEio

cÓdiGo dEScriTor do cÓdiGo
        PraZoS dE GUarda

dESTiNaÇÃo
fiNal

oBSErVaÇÕES

faSE corrENTE

031.12 MaTErial dE coNSUMo até a aprovação das contas pelo Tribunal de 
contas*

5 anos a contar da 
aprovação das contas pelo 
Tribunal de contas**

Eliminação

031.2 doaÇÃo E PErMUTa

031.21 MaTErialPErMaNENTE 4 anos 5 anos Eliminação

031.22 MaTErial dE coNSUMo 4 anos 5 anos Eliminação

031.3 doaÇÃo.aJUdiaÇÃo

031.31 MaTErialPErMaNENTE até a quitação total da dívida 5 anos Eliminação

031.32 MaTErial dE coNSUMo até a quitação total da dívida 5 anos Eliminação

TaBEla dE TEMPoralidadE dE docUMENToS 
rEfErENTE À aTiVidadE - MEio

cÓdiGo dEScriTor do cÓdiGo
        PraZoS dE GUarda

dESTiNaÇÃo
fiNalfaSE corrENTE faSE

iNTErMEdiária

031.4 cESSÃo, coModaTo E 
EMPrESTiMo.

031.41 MaTErialPErMaNENTE Enquanto vigora 5 anos Eliminação

031.42 MaTErial dE coNSUMo Enquanto vigora 5 anos Eliminação

031.5 locaÇÃo. arrENdaMENTo MErcaNTil (lEaSiNG) até a aprovação das contas pelo 
Tribunal de contas*

5 anos a contar da aprovação das 
contas pelo Tribunal de contas**

Eliminação

032 MoViMENTaÇÃo dE 
MaTErial

032.01 TErMoS dE rESPoNSaBilidadE. caUTEla até a aprovação das contas pelo 
Tribunal de contas*

5 anos a contar da aprovação das 
contas pelo Tribunal de contas**

Eliminação

TaBEla dE TEMPoralidadE dE docUMENToS 
rEfErENTE À aTiVidadE - MEio

cÓdiGo dEScriTor do cÓdiGo
        PraZoS dE GUarda

dESTiNaÇÃo
fiNalfaSE corrENTE faSE

iNTErMEdiária
032.1 coNTrolE dE ESToQUE 2 anos - Eliminação

032.2 aUToriZaÇÃo dE ENTrada E SaÍda dE MaTErial 1 ano - Eliminação

032.3 rEcolHiMENTo dE MaTErial iNSErViVEl ao dEPÓSiTo 2 anos - Eliminação
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032.4 ToMaBaMENTo até alienação 5 anos Eliminação

033.1 daÇÃo E PErMUTa

033.11 MaTErial PErMaNENTE 4 anos 5 anos Eliminação

TaBEla dE TEMPoralidadE dE docUMENToS 
rEfErENTE À aTiVidadE - MEio

cÓdiGo dEScriTor do cÓdiGo
        PraZoS dE GUarda

dESTiNaÇÃo
fiNalfaSE corrENTE faSE

iNTErMEdiária

033.12 MaTErial dE coNSUMo 4 anos 5 anos Eliminação
033.2 doaÇÃo. aJUdiaÇÃo

033.21 MaTErial PErMaNENTE até a quitação total da dívida 5 anos Eliminação

033.22 MaTErial dE coNSUMo até a quitação total da dívida 5 anos Eliminação

033.3 dESfaZiMENTo

033.31
MaTErial PErMaNENTE até a quitação total da dívida 5 anos Eliminação

033.32 MaTErial dE coNSUMo até a quitação total da dívida 5 anos Eliminação

TaBEla dE TEMPoralidadE dE docUMENToS 
rEfErENTE À aTiVidadE - MEio

cÓdiGo dEScriTor do cÓdiGo
        PraZoS dE GUarda

dESTiNaÇÃo
fiNalfaSE corrENTE faSE

iNTErMEdiária

033.4 cESSÃo,coModaTo E 
EMPrESTiMo

033.41
MaTErial PErMaNENTE 4 anos 5 anos Eliminação

033.42
MaTErial dE coNSUMo 4 anos 5 anos Eliminação

033.5 EXTraVio, roUBo, dESaParEciMENTo, fUrTo E aVaria até conclusão do caso 5 anos Eliminação

034 coNTraTaÇÃo dE PrESTaÇÃo dE SErViÇo até a aprovação das contas pelo 
Tribunal de contas*

5 anos a contar da aprovação das 
contas pelo Tribunal de contas**

Eliminação

035 EXEcUÇÃo dE SErViÇodEiNSTalaÇÃo EMaNUTENÇÃo 1 ano - Eliminação

TaBEla dE TEMPoralidadE dE 
docUMENToS rEfErENTE À 
aTiVidadE - MEio

cÓdiGo dEScriTor do cÓdiGo
        PraZoS dE GUarda

dESTiNaÇÃo
fiNal

oBSErVaÇÕE
S

faSE
corrENTE

faSE
iNTErMEdiária

036 coNTrolE 
dEMaTEriaiS

036.1 coMiSSÃo dE iNVENTário Enquanto
Vigora

- Guarda
permanente

036.2 iNVENTário dEMaTErialPErMaNENTE até a aprovação das contas pelo 
Tribunal de contas*

5 anos a contar da aprovação 
das contas pelo Tribunal de 
contas**

Eliminação

036.3 iNVENTário dE MaTErial PErMaNENTE
até a aprovação das contas pelo 
Tribunal de contas*

5 anos a contar da aprovação 
das contas pelo Tribunal de 
contas**

Eliminação

039.1 racioNaliZaÇÃo 
do USo dE 
MaTErial

039.2 criaÇÃo E aTUaÇÃo dE GrUPoS dE TraBalHo 4 anos 5 anos Guarda
permanente

039.3 oPEracioNaliZaÇÕES dE rEUNiÃo 2 anos - Eliminação

039.4 EMPrESTiMo E dEVolUÇÃo dEMaTErial PErMaNENTE Enquanto Vigora 1 ano eliminação

TaBEla dE TEMPoralidadE dE 
docUMENToS rEfErENTE À 
aTiVidadE - MEio

cÓdiGo dEScriTor do cÓdiGo
        PraZoS dE GUarda

dESTiNaÇÃo
fiNal

oBSErVaÇÕES

faSE
corrENTE

faSE
iNTErMEdiária

040 GESTÃo dE BENS 
PaTriMoNiaiS E dE 
SErViÇoS

040.01 NorMaS.rEGUlaMENToS Enquanto vigora 5 anos Guarda
permanente

041 aQUiSiÇÃo E iNcorPoraÇÃo Eliminar, após 2 anos, os documentos referentes às ações de aquisição e incorporação não efetivadas.

041.1 coMPra

041.11 BENS iMÓVEiS E MÓVEiS até a aprovação das contas pelo 
Tribunal de contas*

5 anos a contar da aprovação das 
contas pelo Tribunal de contas**

Guarda
permanente

041.12 VEÍcUloS até a aprovação das contas pelo 
Tribunal de contas*

5 anos a contar da aprovação das 
contas pelo Tribunal de contas**

Eliminação
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TaBEla dE TEMPoralidadE dE 
docUMENToS rEfErENTE À 
aTiVidadE - MEio

cÓdiGo dEScriTor do cÓdiGo
        PraZoS dE GUarda

dESTiNaÇÃo
fiNal

oBSErVaÇÕES

faSE
corrENTE

faSE
iNTErMEdiária

041.2 DOAÇÃO E 
PERMUTA 

041.21 BENS iMÓVEiS 4 anos 5 ano Guarda
permanente

041.22 VEÍcUloS 4 anos 5 ano Eliminação

041.3 cESSÃo E 
coModaTo

041.31 BENS iMÓVEiS
4 anos 5 anos Guarda permanente

041.32 VEÍcUloS 4 anos 5 anos Eliminação

041.4 locaÇÃo.

041.41 BENS iMÓVEiS EMoBiliárioS até a aprovação das contas 
pelo Tribunal de contas*

5 anos a contar da aprovação das 
contas pelo Tribunal de contas**

Eliminação

041.42 VEÍcUloS até a aprovação das contas 
pelo Tribunal de contas*

5 anos a contar da aprovação das 
contas pelo Tribunal de contas**

Eliminação

TaBEla dE TEMPoralidadE dE 
docUMENToS rEfErENTE À 
aTiVidadE - MEio

cÓdiGo dEScriTor do cÓdiGo
        PraZoS dE GUarda dESTiNaÇÃo

fiNal
oBSErVaÇÕES

faSE
corrENTE

faSE
iNTErMEdiária

041.5 aliENaÇÃo Eliminar, após 2 anos, os documentos referentes às ações de alienação não efetivadas.

041.6 VENda

041.61 BENS iMÓVEiS E MoBiliárioS até a aprovação das contas 
pelo Tribunal de contas*

5 anos a contar da aprovação das 
contas pelo Tribunal de contas**

Guarda    permanente

041.62 VEÍcUloS até a aprovação das contas 
pelo Tribunal de contas*

5 anos a contar da aprovação das 
contas pelo Tribunal de contas**

Eliminação

042.1 doaÇÃo

042.11 BENS iMÓVEiS 4 anos 5 anos Guarda
Permanente

042.12 VEÍcUloS 4 anos 5 anos
Eliminação

TaBEla dE TEMPoralidadE dE 
docUMENToS rEfErENTE À 
aTiVidadE - MEio

cÓdiGo dEScriTor do cÓdiGo
        PraZoS dE GUarda

dESTiNaÇÃo
fiNal

oBSErVaÇÕES

faSE
corrENTE

faSE
iNTErMEdiária

042.2 cESSÃo

042.21 BENS iMÓVEiS 4 anos 5 anos Guarda permanente

042.22 VEÍcUloS 4 anos 5 anos Eliminação

042.3 locaÇÃo. arrENdaMENTo. SUBlocaÇÃo até a aprovação das contas 
pelo Tribunal de contas*

5 anos a contar da aprovação das 
contas pelo Tribunal de contas**

Eliminação

042.4 BaiXa. 
dESfaZiMENTo

042.41 VEÍcUloS
4 anos 5 anos Eliminação

043. adMiNiSTraÇÃo dE 
BENS MoBiliárioS

043. 1 rEGiSTro doS iMÓVEiS
3 anos 5 anos Guarda permanente

TaBEla dE TEMPoralidadE dE 
docUMENToS rEfErENTE À 
aTiVidadE - MEio

cÓdiGo dEScriTor do cÓdiGo
        PraZoS dE GUarda

dESTiNaÇÃo
fiNal

oBSErVaÇÕE
S

faSE
corrENTE

faSE
iNTErMEdiária

043.2 ToMBaMENTo até a alienação 5 anos Guarda
Permanente

043.3 iNSPEÇÃo PaTriMoNial 3 anos 5 anos Guarda
Permanente
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043.4 MUdaNÇa

043.41 Para oUTroS iMÓVEiS
até a aprovação das contas 
pelo Tribunal de contas*

5 anos a contar da aprovação das 
contas pelo Tribunal de contas**

Eliminação

046 USo dE dEPENdÊNciaS 2 anos - Eliminação

044 adMiNiSTraÇÃo da 
froTa dE VEÍcUloS

044.1 ToMBaMENTo
até a alienação 5 anos Guarda permanente

044.2 ocorrÊNcia dE SiNiSTroS
até a aprovação das contas 
pelo Tribunal de contas*

5 anos a contar da aprovação das 
contas pelo Tribunal de contas**

Eliminação

TaBEla dE TEMPoralidadE dE 
docUMENToS rEfErENTE À 
aTiVidadE - MEio

cÓdiGo dEScriTor do cÓdiGo
        PraZoS dE GUarda

dESTiNaÇÃo
fiNal

oBSErVaÇÕE
S

faSE
corrENTE

faSE
iNTErMEdiária

047.3 coNTrolE dE USo
2 anos

-
Eliminação

044.4 ESTacioNaMENTo. GaraGEM 2 anos - Eliminação

045 coNTraTaÇÃo dE PrESTaÇÃo dE SErViÇoS
Eliminar, após 2 anos, os documentos referentes às contratações não efetivadas.

045.01 SEGUro PaTriMoNial
até a aprovação das contas pelo 
Tribunal de contas*

5 anos a contar da aprovação das 
contas pelo Tribunal de contas**

Eliminação

045.1 forNEciMENTo dE 
SErViÇoS 
PÚBlicoS 
ESSENciaiS

045.11 áGUa E ESGoTaMENTo SaNiTário
até a aprovação das contas pelo 
Tribunal de contas*

5 anos a contar da aprovação das 
contas pelo Tribunal de contas**

Eliminação

045.12 ENErGia ElÉTrica
até a aprovação das contas pelo 
Tribunal de contas*

5 anos a contar da aprovação das 
contas pelo Tribunal de contas**

Eliminação

TaBEla dE TEMPoralidadE dE 
docUMENToS rEfErENTE À 
aTiVidadE - MEio

cÓdiGo dEScriTor do cÓdiGo
       PraZoS dE GUarda

dESTiNaÇÃo
oBSErVaÇÕE
S

faSE
corrENTE

faSE
iNTErMEdiária

fiNal

045.2 MaNUTENÇÃo E 
rEParo daS 
iNSTalaÇÕES

045.21 SiSTEMaS cENTraiS dE ar-coNdicioNado
até a aprovação das contas pelo 
Tribunal de contas

5 anos a contar da aprovação das 
contas pelo Tribunal de contas**

Eliminação

045.22 coNSErVaÇÃo PrEdial
até a aprovação das contas pelo 
Tribunal de contas*

5 anos a contar da aprovação das 
contas pelo Tribunal de contas**

Eliminação

045.3 EXEcUÇÃo dE 
oBraS

045.31 coNSTrUÇÃo
até a aprovação das contas pelo 
Tribunal de contas*

5 anos a contar da aprovação das 
contas pelo Tribunal de contas**

Guarda
Permanente

TaBEla dE TEMPoralidadE dE 
docUMENToS rEfErENTE À 
aTiVidadE - MEio

cÓdiGo dEScriTor do cÓdiGo
        PraZoS dE GUarda

dESTiNaÇÃo
fiNal

oBSErVaÇÕE
S

faSE
corrENTE

faSE
iNTErMEdiária

045.32 rEforMa. rEcUPEraÇÃo. rESTaUraÇÃo.
até a aprovação das contas pelo Tribunal 
de contas*

5 anos a contar da aprovação 
das contas pelo Tribunal de 
contas**

Guarda permanente

045.33 adaPTaÇÃo dE USo
até a aprovação das contas pelo Tribunal 
de contas*

5 anos a contar da aprovação 
das contas pelo Tribunal de 
contas**

Guarda permanente

045.4 ViGilÂNcia PaTriMoNial
até a aprovação das contas pelo Tribunal 
de contas*

5 anos a contar da aprovação 
das contas pelo Tribunal de 
contas**

Eliminação

045.5 aBaSTEciMENTo E MaNUTENÇÃo dE VEÍcUloS
até a aprovação das contas pelo Tribunal 
de contas*

5 anos a contar da aprovação 
das contas pelo Tribunal de 
contas**

Eliminação

TaBEla dE TEMPoralidadE dE 
docUMENToS rEfErENTE À 
aTiVidadE - MEio

cÓdiGo dEScriTor do cÓdiGo
        PraZoS dE GUarda dESTiNaÇÃo

fiNal
oBSErVaÇÕE
S

faSE
corrENTE

faSE
iNTErMEdiária

046 ProTEÇÃo, 
GUarda E 
SEGUraNÇa 
PaTriMoNial
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046.1 PrEVENÇÃo dE 
iNcÊNdio

046.11
PlaNEJaMENTo, ElaBoraÇÃo E acoMPaNHaMENTo dE 
ProJEToS.

4 anos 5 anos Guarda permanente

046.12 coNSTiTUiÇÃo dE BriGada VolUNTária 4 anos 5 anos Guarda permanente

046.13 iNSTalaÇÃo E MaNUTENÇÃo dE EQUiPaMENToS dE 
coMBaTE a iNcÊNdio

2 anos - Eliminação

047. MoNiToraMENTo. ViGilÂNcia 2 anos - Eliminação

047.1 ocorrÊNcia dE SiNiSTroS até a conclusão do caso 5 anos Eliminação

047.2 coNTrolE dE PorTaria 2 anos * Eliminação

0.48 coNTrolE dE 
BENS 
PaTriMoNiaiS

048.01 coMiSSÃo dE iNVENTário Enquanto vigora - Guarda Permanente

TaBEla dE TEMPoralidadE dE 
docUMENToS rEfErENTE À 
aTiVidadE - MEio

cÓdiGo dEScriTor do cÓdiGo
        PraZoS dE GUarda

dESTiNaÇÃo
fiNal

oBSErVaÇÕE
S

faSE
corrENTE

faSE
iNTErMEdiária

048.1 iNVENTário dE BENS iMÓVEiS
até a aprovação das contas pelo Tribunal 
de contas*

5 anos a contar da aprovação 
das contas pelo Tribunal de 
contas**

Guarda Permanente

048.2 iNVENTário dE VEÍcUloS
até a aprovação das contas pelo Tribunal 
de contas*

5 anos a contar da aprovação 
das contas pelo Tribunal de 
contas**

Guarda
Permanente

049 racioNaliZaÇÃo 
do USo dE BENS E 
SErViÇoS

049.1 criaÇÃo E aTUaÇÃo dE GrUPoS dE TraBalHo 4 anos 5 anos Guarda Permanente

049.2 oPEracioNaliZaÇÃo dE rEUNiÕES
2 anos - Eliminação

TaBEla dE TEMPoralidadE dE 
docUMENToS rEfErENTE À 
aTiVidadE - MEio

cÓdiGo dEScriTor do cÓdiGo
        PraZoS dE GUarda dESTiNaÇÃo

fiNal
oBSErVaÇ
ÕES

faSE
corrENTE

faSE
iNTErMEdiária

050 GESTÃo 
orÇaMENTária E 
fiNaNcEira

050.01 NorMaS. rEGUlaMEToS Enquanto vigora 5 anos Guarda
Permanente

050.02 coNforMidadE dE rEGiSTro dE GESTÃo até a aprovação das contas pelo 
Tribunal de contas*

5 anos a contar da aprovação 
das contas pelo Tribunal de 
contas**

          Eliminação

050.03 coNforMidadE coNTáBil
até a aprovação das contas pelo 
Tribunal de contas*

5 anos a contar da aprovação 
das contas pelo Tribunal de 
contas**

      Eliminação

051 GESTÃo 
orÇaMENTária

051.1
ProGraMaÇÃo orÇaMENTária 5 anos 5 anos

Guarda permanente

TaBEla dE TEMPoralidadE dE 
docUMENToS rEfErENTE À 
aTiVidadE - MEio

cÓdiGo dEScriTor do cÓdiGo
        PraZoS dE GUarda

dESTiNaÇÃo
fiNal

oBSErVaÇ
ÕES

faSE
corrENTE

faSE
iNTErMEdiária

051.2 dETalHaMENTo dE dESPESa 2 anos
-

Eliminação

051.3 EXEcUÇÃo orÇaMENTária até a aprovação das contas pelo Tribunal 
de contas*

5 anos a contar da aprovação 
das contas pelo Tribunal de 
contas**

Eliminação

051.4 rETificaÇÃo orÇaMENTária. crÉdiToS adicioNaiS 5 anos     5 anos Guarda
permanente

052. GESTÃo 
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fiNaNcEira

052.1 ProGraMaÇÃo fiNaNcEira até a aprovação das contas pelo Tribunal 
de contas*

5 anos a contar da aprovação 
das contas pelo Tribunal de 
contas**

Eliminação

052.2 EXEcUÇÃo 
fiNaNcEira

052.21 rEcEiTa

052.211 rEcEiTa corrENTE até a aprovação das contas pelo Tribunal 
de contas*

5 anos a contar da aprovação 
das contas pelo Tribunal de 
contas**

Eliminação

TaBEla dE TEMPoralidadE dE 
docUMENToS rEfErENTE À 
aTiVidadE - MEio

cÓdiGo dEScriTor do cÓdiGo
        PraZoS dE GUarda

dESTiNaÇÃo
fiNal

oBSErVaÇ
ÕES

faSE
corrENTE

faSE
iNTErMEdiária

052.212 iNGrESSo EXTraorÇaMENTário até a aprovação das contas pelo Tribunal 
de contas*

5 anos a contar da aprovação das 
contas pelo Tribunal de contas**

Eliminação

052.22 dESPESa

052.221 dESPESa corrENTE até a aprovação das contas pelo Tribunal 
de contas*

5 anos a contar da aprovação das 
contas pelo Tribunal de contas**

Eliminação

052.22 dEMoNSTraÇÃo coNTáBil até a aprovação das contas pelo Tribunal 
de contas*

5 anos a contar da aprovação das 
contas pelo Tribunal de contas**

Guarda
Permanente

TaBEla dE TEMPoralidadE dE 
docUMENToS rEfErENTE À 
aTiVidadE - MEio

cÓdiGo dEScriTor do cÓdiGo
        PraZoS dE GUarda

dESTiNaÇÃo
fiNal

oBSErVaÇ
ÕES

faSE
corrENTE

faSE
iNTErMEdiária

053. oPEraÇÃo BaNcária

053.01 coNciliaÇÃo BaNcária
até a aprovação das contas pelo Tribunal 
de contas*

5 anos a contar da aprovação 
das contas pelo Tribunal de 
contas**

Eliminação

054. coNTrolE EXTErNo. aUdiToria EXTErNa

054.1 PrESTaÇÃo dE coNTaS. ToMada dE coNTaS até a aprovação das contas pelo Tribunal 
de contas*

5 anos a contar da aprovação 
das contas pelo Tribunal de 
contas**

Guarda Permanente

059. oUTraS aÇÕES 
rEfErENTES À 
GESTÃo 
orÇaMENTária E 
fiNaNcEira

059.1 fiXaÇÃo dE cUSToS dE SErViÇoS até a aprovação das contas pelo Tribunal 
de contas*

5 anos a contar da aprovação 
das contas pelo Tribunal de 
contas**

Eliminação

TaBEla dE TEMPoralidadE dE 
docUMENToS rEfErENTE À 
aTiVidadE - MEio

cÓdiGo dEScriTor do cÓdiGo
        PraZoS dE GUarda

dESTiNaÇÃo
fiNal

oBSErVaÇ
ÕES

faSE
corrENTE

faSE
iNTErMEdiária

059.2 dEVolUÇÃo ao Erário até a aprovação das contas pelo Tribunal 
de contas*

5 anos a contar da aprovação 
das contas pelo Tribunal de 
contas**

Eliminação

060 GESTÃo da 
docUMENTaÇÃo E 
da iNforMaÇÃo

060.01 NorMaS. rEGUlaMENToS Enquanto
Vigora

5 anos Guarda
Permanente

061 GESTÃo dE docUMENToS dE arQUiVo

061.01 coNSTiTUiÇÃo da coMiSSÃo PErMaNENTE dE 
aValiaÇÃo dE docUMENToS (cPad)

061.011. coMPoSiÇÃo E aTUaÇÃo 4 anos 5 anos Guarda
Permanente

TaBEla dE TEMPoralidadE dE 
docUMENToS rEfErENTE À 
aTiVidadE - MEio

cÓdiGo dEScriTor do cÓdiGo
        PraZoS dE GUarda

dESTiNaÇÃo
fiNal

oBSErVaÇ
ÕES

faSE
corrENTE

faSE
iNTErMEdiária

061.012. oPEracioNaliZaÇÃo dE rEUNiÕES 2 anos - Eliminação
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061.1 adoÇÃo E coNTrolE doS ProcEdiMENToS dE ProTocolo 2 anos - Eliminação

061.2 aNáliSE da SiTUaÇÃo arQUiVÍSTica 5 anos 5 anos Guarda permanente

061.3 lEVaNTaMENTo da ProdUÇÃo E do flUXo docUMENTal
até a finalização da elaboração dos 
instrumentos

5 anos Eliminação

061.4 ElaBoraÇÃo doS iNSTrUMENToS TÉcNicoS dE GESTÃo dE 
docUMENToS

até a finalização da elaboração dos 
instrumentos

5 anos Guarda permanente

061.5 aPlicaÇÃo doS 
iNSTrUMENToS 
TÉcNicoS dE 
GESTÃo dE 
docUMENToS

061.51
claSSificaÇÃo 2 anos - Eliminação

TaBEla dE TEMPoralidadE dE docUMENToS rEfErENTE À 
aTiVidadE - MEio

cÓdiGo dEScriTor do cÓdiGo
        PraZoS dE GUarda

dESTiNaÇÃo
fiNal

oBSErVaÇ
ÕES

faSE
corrENTE

faSE
iNTErMEdiária

061.52                                                                            aValiaÇÃo

061.521 EliMiNaÇÃo 5 anos - Guarda
Permanente

061.522 TraNSfErÊNcia 5 anos - Guarda
Permanente

061.523 rEcolHiMENTo 5 anos - Guarda
Permanente

062. GESTÃo dE acErVoS BiBlioGráfico E MUSEolÓGico
062.1 aQUiSiÇÃo E iNcorPoraÇÃo Eliminar, após 2 anos, os documentos referentes às ações de aquisição e incorporação não efetivadas.

062.11 coMPra até a aprovação das contas pelo Tribunal 
de contas*

5 anos a contar da aprovação 
das contas pelo Tribunal de 
contas**

Eliminação

062.12 doaÇÃo 4 anos 5 anos Eliminação

TaBEla dE TEMPoralidadE dE 
docUMENToS rEfErENTE À 
aTiVidadE - MEio

cÓdiGo dEScriTor do cÓdiGo
        PraZoS dE GUarda

dESTiNaÇÃo
fiNal

o
BS
Er
Va
Ç
ÕE
S

faSE
corrENTE

faSE
iNTErMEdiária

062.13 PErMUTa 4 anos 5 anos Eliminação

062.2 ProcESSaMENTo 
TÉcNico

062.21 rEGiSTro 2 anos - Eliminação

062.22 caTaloGaÇÃo.claSSificaÇÃo.
iNdEXaÇÃo

2 anos - Eliminação

062.3 iNVENTário até a aprovação das contas pelo Tribunal de contas* 5 anos a contar da aprovação 
das contas pelo Tribunal de 
contas**

Guarda
Permanente

062.4 dESiNcorPoraÇÃo

062.41 doaÇÃo
4 anos 5 anos Eliminação

TaBEla dE TEMPoralidadE dE 
docUMENToS rEfErENTE À 
aTiVidadE - MEio

cÓdiGo dEScriTor do cÓdiGo
        PraZoS dE GUarda

dESTiNaÇÃo
fiNal

oBSErVaÇ
ÕES

faSE
corrENTE

faSE
iNTErMEdiária

062.42 dEScarTE
4 anos 5 anos Eliminação

063. coNTrolE dE acESSo E dE MoViMENTaÇÃo dE acErVoS

063.1 coNSUlTaS 2 anos - Eliminação

063.2 EMPrÉSTiMoS até a devolução 1 ano Eliminação
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063.3 MoViMENTaÇÃo dE acErVoS 2 anos - Eliminação

064. coNSErVaÇÃo E 
PrESErVaÇÃo dE 
acErVoS

064.01 aValiaÇÃo E MoNiToraMENTo Enquanto vigora 5 anos Guarda
Permanente

064.1 dESiNfESTaÇÃo E HiGiENiZaÇÃo
2 anos - Eliminação

064.2
coNTrolE daS árEaS dE arMaZENaMENTo

2 anos - Eliminação

TaBEla dE TEMPoralidadE dE 
docUMENToS rEfErENTE À 
aTiVidadE - MEio

cÓdiGo dEScriTor do cÓdiGo
        PraZoS dE GUarda

dESTiNaÇÃo
fiNal

oBSErVaÇ
ÕES

faSE
corrENTE

faSE
iNTErMEdiária

064.3 rEforMaTaÇÃo

064.31
MicrofilMaGEM

2 anos - Eliminação

064.32 diGiTaliZaÇÃo 2 anos - Eliminação

064.4 rESTaUraÇÃo 2 anos - Eliminação

065 GESTÃo dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo Utilizar os prazos dos documentos financeiros para as transações que envolvam pagamento de despesas.

065.1 dESENVolViMENTo E coNTrolE dE SiSTEMaS 
iNforMaTiZadoS

Enquanto
Vigora

5 anos Guarda
Permanente

065.2 iNSTalaÇÃo dE EQUiPaMENToS Enquanto
Vigora

5 anos Eliminação

TaBEla dE TEMPoralidadE dE docUMENToS rEfErENTE À 
aTiVidadE - MEio

cÓdiGo dEScriTor do cÓdiGo
        PraZoS dE GUarda

dESTiNaÇÃo
fiNal

oBSErVaÇ
ÕES

faSE
corrENTE

faSE
iNTErMEdiária

065.3 adMiNiSTraÇÃo da iNfraESTrUTUra 
TEcNolÓGica

065.32
ProJETo dE MaNUTENÇÃo

Enquanto vigora 5 anos Guarda
Permanente

065.32 GErENciaMENTo E USo Enquanto vigora 5 anos Eliminação

065.4 adMiNiSTraÇÃo dE BaNco dE dadoS

065.41 iNSTalaÇÃo E coNfiGUraÇÃo Enquanto vigora 5 anos Guarda permanente

065.42 GErENciaMENTo E USo Enquanto vigora 5 anos Eliminação

065.9 coNTrolE do SUPorTE TÉcNico 5 anos - Eliminação

TaBEla dE TEMPoralidadE dE docUMENToS rEfErENTE À aTiVidadE -
MEio

cÓdiGo dEScriTor do cÓdiGo
        PraZoS dE GUarda

dESTiNaÇÃo
fiNal

oBSErVaÇÕ
ES

faSE
corrENTE

faSE
iNTErMEdiária

066. coNTraTaÇÃo dE PrESTaÇÃo dE SErViÇoS até a aprovação das contas pelo Tribunal 
de contas*

5 anos a contar da aprovação 
das contas pelo Tribunal de 
contas**

Eliminação

069.1 TraTaMENTo TÉcNico da docUMENTaÇÃo 
arQUiVÍSTica PErMaNENTE

069.11 arraNJo E dEScriÇÃo até a conclusão da organização 2 anos Guarda
Permanente

069.12 ElaBoraÇÃo dE iNSTrUMENToS dE PESQUiSa até a finalização da elaboração dos 
instrumentos de pesquisa

5 anos Guarda
Permanente

069.2 forNEciMENTo dE cÓPiaS dE docUMENToS
2 anos - Eliminação

TaBEla dE TEMPoralidadE dE docUMENToS rEfErENTE À aTiVidadE -
MEio

cÓdiGo dEScriTor do cÓdiGo
        PraZoS dE GUarda

dESTiNaÇÃo
fiNal

oBSErVaÇÕ
ES

faSE
corrENTE

faSE
iNTErMEdiária

069.3 PUBlicaÇÃo dE MaTÉriaS
até a aprovação das contas pelo 
Tribunal de contas*

5 anos a contar da aprovação das 
contas pelo Tribunal de contas**

Eliminação

070 GESTÃo dE SErViÇoS PoSTaiS E dE TElEcoMUNicaÇÕES
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070.01 NorMaS.rEGUlaMENToS Enquanto
Vigora

5 anos Guarda
Permanente

071 coNTraTaÇÃo dE PrESTaÇÃo dE SErViÇoS Eliminar, após 2 anos, os documentos referentes às contratações não efetivadas

071.1 SErViÇo PoSTal até a aprovação das contas pelo 
Tribunal de contas*

5 anos a contar da aprovação das 
contas pelo Tribunal de contas**

Eliminação

071.2 SErViÇo dE TElEfoNia até a aprovação das contas pelo 
Tribunal de contas*

5 anos a contar da aprovação das 
contas pelo Tribunal de contas**

Eliminação

071.3 SErViÇo dE TraNSMiSSÃo dE dadoS até a aprovação das contas pelo 
Tribunal de contas*

5 anos a contar da aprovação das 
contas pelo Tribunal de contas**

Eliminação

TaBEla dE TEMPoralidadE dE docUMENToS rEfErENTE À aTiVidadE -
MEio

cÓdiGo dEScriTor do cÓdiGo
        PraZoS dE GUarda

dESTiNaÇÃo
fiNal

oBSErVaÇÕ
ES

faSE
corrENTE

faSE
iNTErMEdiária

072 EXEcUÇÃo dE SErViÇoS PElo ÓrGÃo 2 anos - Eliminação

073 aUToriZaÇÃo E coNTrolE dE USo

073.1 SErViÇo dE TElEfoNia

073.31 rEGiSTro dE liGaÇÃo 2 anos - Eliminação

073.32 diVUlGaÇÃo dE liSTaS TElEfoNica iNTErNaS Enquanto vigora - Eliminação
073.4 SErViÇo dE TraNSMiSSÃo dE dadoS, VoZ E iMaGEM. 2 anos - Eliminação

900 adMiNiSTraÇÃo dE aTiVidadES acESSÓriaS

910 GESTÃo dE EVENToS Eliminar, após 2 anos, os documentos referentes aos eventos não efetivados.

910.01 NorMaS.rEGUlaMENToS Enquanto vigora 5 anos Guarda
Permanente

911 PlaNEJaMEN E ProGraMaÇÃo 5 anos 5 anos Guarda
Permanente

912 diVUlGaÇÃo 1 anos 2 anos Eliminação

TaBEla dE TEMPoralidadE dE 
docUMENToS rEfErENTE À 
aTiVidadE - MEio

cÓdiGo dEScriTor do cÓdiGo
        PraZoS dE GUarda

dESTiNaÇÃo
oBSErVaÇ
ÕES

faSE
corrENTE

faSE
iNTErMEdiária

fiNal

913 iNScriÇÃo E coNTrolE dE frEQUÊNcia até a homologação do evento 2 anos Eliminação

914 EMiSSÃo dE cErTificado 2 anos 3 anos Eliminação

915 aValiaÇÃo dE rESUlTadoS até Homologação do Evento 2 anos Guarda Permanente

916 HaBiliTaÇÃo, JUlGaMENTo E rEcUrSo até Homologação do Evento * 2 anos Guarda Permanente

917 PrEMiaÇÃo até Homologação do Evento * 2 anos Guarda Permanente

TaBEla dE TEMPoralidadE dE 
docUMENToS rEfErENTE À 
aTiVidadE - MEio

cÓdiGo dEScriTor do cÓdiGo
        PraZoS dE GUarda

dESTiNaÇÃo
fiNal

oBSErVaÇ
ÕES

faSE
corrENTE

faSE
iNTErMEdiária

918 coNTraTaÇÃo dE PrESTaÇÃo dE SErViÇo até a aprovação das contas pelo Tribunal 
de contas*

5 anos a contar da aprovação 
das contas pelo Tribunal de 
contas**

Eliminação

919 ParTiciPaÇÃo EM EVENToS ProMoVidoS E rEaliZadoS 
Por oUTraS iNSTiTUiÇÕES

5 anos - Eliminação

990 oUTraS aÇÕES rEfErENTES À adMiNiSTraÇÃo dE 
aTiVidadES acESSÓriaS

991 GESTÃo dE coMUNicaÇÕES EVENTUaiS 1 ano - Eliminação

ÍNDICE 

a
aBaSTEciMENTo E MaNUTENÇÃo dE VEÍcUloS
aBoNo dE PErMaNÊNcia EM SErViÇo
aBoNo ProViSÓrio
aÇÃo dE rESPoNSaBilidadE Social
aÇÃo PrEVENTiVa
acESSo À iNforMaÇÃo
acoMPaNHaMENTo daS aTiVidadES
acoMPaNHaMENTo do aTENdiMENTo ao cidadÃo
adaPTaÇÃo dE USo
adicioNaiS
TEMPo dE SErViÇo
adMiNiSTraÇÃo da froTa dE VEÍcUloS
adMiNiSTraÇÃo da iNfraESTrUTUra TEcNolÓGica
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EXEcUÇÃo dE SErViÇoS PElo ÓrGÃo
EXEcUÇÃo E acoMPaNHaMENTo
EXEcUÇÃo fiNaNcEira 
EXEcUÇÃo orÇaMENTária
EXTraVio, roUBo, dESaParEciMENTo, fUrTo E aVaria
fÉriaS
fiScaliZaÇÃo da GESTÃo PÚBlica
fiXaÇÃo dE cUSToS dE SErViÇoS
folHaS dE PaGaMENTo
forNEciMENTo dE cÓPiaS dE docUMENToS
forNEciMENTo dE SErViÇoS PÚBlicoS ESSENciaiS 
fUNÇÃo
fUNdo dE GaraNTia do TEMPo dE SErViÇo (fGTS)
GErENciaMENTo dE dESEMPENHo
GErENciaMENTo E USo
GErENciaMENTo E USo
GESTÃo aMBiENTal
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GESTÃo dE acErVoS BiBlioGráfico E MUSEolÓGico
GESTÃo dE coMUNicaÇÕES EVENTUaiS
GESTÃo dE docUMENToS dE arQUiVo
GESTÃo dE EVENToS
GESTÃo dE ProcESSoS
GESTÃo dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo
GESTÃo fiNaNcEira 
GESTÃo iNSTiTUcioNal
GESTÃo orÇaMENTária 
GraTificaÇÕES
H
HaBiliTaÇÃo JUrÍdica E rEGUlariZaÇÃo fiScal
HaBiliTaÇÃo, JUlGaMENTo E rEcUrSoS 
PrEMiaÇÃo
i
idENTificaÇÃo fUNcioNal
iMPlEMENTaÇÃo daS PolÍTicaS dE PESSoal
iMPoSTo dE rENda 
iMPoSTo dE rENda rETido Na foNTE (irrf)
iNcENTiVoS fUNcioNaiS
iNSalUBridadE 
iNScriÇÃo
iNScriÇÃo E coNTrolE dE frEQUÊNcia 
iNScriÇÃo E frEQUÊNcia
iNSPEÇÃo PaTriMoNial
iNSTalaÇÃo dE EQUiPaMENToS
iNSTalaÇÃo E coNfiGUraÇÃo 
iNSTalaÇÃo E MaNUTENÇÃo dE EQUiPaMENToS dE coMBaTE a 
iNcÊNdio
iNValidEZ PErMaNENTE
iNVENTário
iNVENTário dE BENS iMÓVEiS
iNVENTário dE MaTErial dE coNSUMo
iNVENTário dE MaTErial PErMaNENTE
iNVENTário dE VEÍcUloS
J
JEToNS
l
lEi doS doiS TErÇoS. rElaÇÃo aNUal dE iNforMaÇÕES SociaiS 
(raiS)
lEVaNTaMENTo da ProdUÇÃo E do flUXo docUMENTal
licENÇaS
licENÇaS
locaÇÃo
locaÇÃo. arrENdaMENTo MErcaNTil (lEaSiNG)
loTaÇÃo, EXErcÍcio E PErMUTa
M
MaNUTENÇÃo E rEParo daS iNSTalaÇÕES
MaTErial dE coNSUMo
MaTErial PErMaNENTE
MaTErial PErMaNENTE
MicrofilMaGEM
ModElaGEM dE ProcESSoS
MoNiToraMENTo. ViGilÂNcia
MoViMENTaÇÃo dE acErVoS 
MoViMENTaÇÃo dE MaTErial 
MoViMENTaÇÃo dE PESSoal
MoViMENToS rEiViNdicaTÓrioS. GrEVES.ParaliSaÇÕES
MUdaNÇa
N
No PaÍS
NorMaS. rEGUlaMENToS
NorMaS. rEGUlaMENToS
NoTUrNo
o
oBriGaÇÕES TraBalHiSTaS E ESTaTUTáriaS, ENcarGoS PaTroNaiS E 
rEcolHiMENToS.
ocorrÊNcia dE SiNiSTroS
ocorrÊNcia dE SiNiSTroS
ocUPaNTES dE carGo coMiSSioNado E dE fUNÇÃo dE coNfiaNÇa
oPEraÇÃo BaNcária 
oPEracioNaliZaÇÃo
oPEracioNaliZaÇÃo dE rEUNiÕES  
oPEracioNaliZaÇÃo dE rEUNiÕES
orGaNiZaÇÃoadMiNiSTraTiVa
oriENTaÇÃo MÉdica, NUTricioNal, odoNTolÓGica E PSicolÓGica
oriENTaÇÃo TÉcNica E NorMaTiVa
oUTraS aÇÕES rEfErENTES À adMiNiSTraÇÃo dE aTiVidadES 
acESSÓriaS
oUTraS aÇÕES rEfErENTES À coNcESSÃo dE dirEiToS E VaNTaGENS 
coNTraTaÇÃo dE SEGUro
oUTraS aÇÕES rEfErENTES À GESTÃo dE BENS PaTriMoNiaiS E dE 
SErViÇoS
oUTraS aÇÕES rEfErENTES ao PaGaMENTo dE VENciMENToS. 
rEMUNEraÇÕES. SalárioS.
P
ProVENToS
PaGaMENTo dE VENciMENToS. rEMUNEraÇÕES. SalárioS. 
ProVENToS 
Para oUTroS iMÓVEiS
ParTiciPaÇÃo EM cUrSoS ProMoVidoS Por oUTroS ÓrGÃoS. 
ParTiciPaÇÃo EM ESTáGioS ProMoVidoS Por oUTroS ÓrGÃoS E 

ENTidadES
ParTiciPaÇÃo EM EVENToS ProMoVidoS E rEaliZadoS Por oUTraS 
iNSTiTUiÇÕES
ParTiciPaÇÃo EM ÓrGÃoS colEGiadoS
PEdido dE acESSo À iNforMaÇÃo E rEcUrSo
PENSÃo aliMENTÍcia
PENSÃo ProViSÓria. PENSÃo TEMPorária
PENSÃo ViTalÍcia
PEricUloSidadE
PErMUTa
PETiÇÃo dE dirEiToS 
PlaNEJaMENTo da caPaciTaÇÃo
PlaNEJaMENTo da forÇa dE TraBalHo. PrEViSÃo dE PESSoal 
PlaNEJaMENTo do MaPEaMENTo dE ProcESSoS
PlaNEJaMENTo do ProcESSo SElETiVo
PlaNEJaMENTo E ProGraMaÇÃo 
PlaNEJaMENTo iNSTiTUcioNal 
PlaNEJaMENTo, ElaBoraÇÃo E acoMPaNHaMENTo dE ProJEToS
PlaNo dE ESTáGio
PrESErVaÇÃo da SaÚdE E HiGiENE
PrESTaÇÃo dE coNTaS. ToMada dE coNTaS
PrEVENÇÃo dE iNcÊNdio
ProcESSaMENTo TÉcNico
ProGraMa dE forMaÇÃo do PaTriMÔNio do SErVidor PÚBlico 
(PaSEP). ProGraMa dE iNTEGraÇÃo Social (PiS)
ProGraMaÇÃo
ProGraMaÇÃo
ProGraMaÇÃo fiNaNcEira
ProGraMaÇÃo orÇaMENTária
ProJETo dE MaNUTENÇÃo
ProMoÇÃo da SaÚdE E BEM-ESTar
ProMoÇÃo dE aTiVidadE fÍSica 
ProMoÇÃo dE cUrSoS PElo ÓrGÃo
ProMoÇÃo dE ESTáGioS PElo ÓrGÃo
ProMoÇÃo E ProGrESSÃo fUNcioNal
ProNTUário MÉdico E odoNTolÓGico
ProTEÇÃo aMBiENTal EXTErNa
ProTEÇÃo aMBiENTal iNTErNa
ProTEÇÃo, GUarda E SEGUraNÇa PaTriMoNial
ProViMENTo dE carGo PÚBlico
PUBlicaÇÃo dE MaTÉriaS
racioNaliZaÇÃo do USo dE BENS E SErViÇoS
racioNaliZaÇÃo do USo dE MaTErial
rEcEiTa
rEcEiTa corrENTE
rEcolHiMENTo
rEcolHiMENTo dE MaTErial iNSErVÍVEl ao dEPÓSiTo
rEcrUTaMENTo E SElEÇÃo
rEdiSTriBUiÇÃo
rEESTrUTUraÇÃo E alTEraÇÃo Salarial
rEforMa. rEcUPEraÇÃo. rESTaUraÇÃo.
rEforMaTaÇÃo
rEGiSTro
rEGiSTro dE dEliBEraÇÕES
rEGiSTro dE liGaÇÕES
rEGiSTro dE ocorrÊNciaS dE acidENTES dE TraBalHo
rEGiSTro doS iMÓVEiS 
rElaÇÃo coM a iMPrENSa
rElaÇÃo coM coNSElHoS ProfiSSioNaiS 
rElaÇÃo coM iNSTiTUiÇÕES dE ENSiNo E aGENTES dE iNTEGraÇÃo
rElaÇÃo coM SiNdicaToS
rElaÇÃo iNTEriNSTiTUcioNal
rElacioNaMENTo coM ENTidadE rEPrESENTaTiVa dE claSSE
rEMoÇÃo
rEPrESENTaÇÃo EXTraJUdicial
rEPrESENTaÇÃo JUdicial
rESidENTES E ESTaGiárioS
rESTaUraÇÃo
rESUlTado
rETificaÇÃo dE PaGaMENTo
rETificaÇÃo orÇaMENTária. crÉdiToS adicioNaiS
Salário faMÍlia
Salário MaTErNidadE
SEGUraNÇa do TraBalHo. PrEVENÇÃo dE cidENTES
SEGUro PaTriMoNial
SErViÇo dE TElEfoNia 
SErViÇo dE TraNSMiSSÃo dE dadoS 
SErViÇo dE TraNSMiSSÃo dE dadoS, VoZ E iMaGEM
SErViÇo EXTraordiNário. HoraS EXTraS 
SErViÇo PoSTal
SErVidorES E EMPrEGadoS PÚBlicoS
SErVidorES TEMPorárioS
SiSTEMaS cENTraiS dE ar-coNdicioNado
SUBSTiTUiÇÃo
T 
TErMo dE rESPoNSaBilidadE. caUTEla
TiTUlaÇÃo
ToMada dE coNTaS ESPEcial
ToMBaMENTo
TraNSfErÊNcia 
TraTaMENTo TÉcNico da docUMENTaÇÃo arQUiVÍSTica 
PErMaNENTE



diário oficial Nº 35.068   67Quinta-feira, 04 DE AGOSTO DE 2022

U
UNiforMiZaÇÃo do ENTENdiMENTo JUrÍdico
USo dE dEPENdÊNciaS
V 
VacÂNcia
VEÍcUloS
VENda
ViGilÂNcia PaTriMoNial
VolUNTária
rEfErENciaS
BraSil. Portaria nº 47 de 14 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre dispõe sobre o 
Código de Classificação e Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos 
relativos às atividades-meio do Poder 
Executivo Federal. Diário Oficial [da] União. 
Brasília, df, 14 fev. 2020. disponível em: https://www.
in.gov.br/en/web/dou/-/portaria n-47-de-14-de-fevereiro-
de-2020-244298005htm acesso em: 10 agt. 2020. 
Pará. lei 8.543 de 27 de setembro de 2017 que dispõe sobre a temporalidade de 
documentos públicos do estado do Pará e dá outras providências. Diário Oficial. 
Belém, Pa, 27 Set. 2017. disponível em: http://www.legispara.pa.gov.br/
leis-ordinarias
acesso em: 10. Set. 2020.

cÓdiGo de cLassiFicaÇÃo e taBeLa de teMPoraLidade de 
docUMeNtos reFereNte À atiVidade FiM do dePartaMeNto 
de trÂNsito do estado do ParÁ
GoVErNador do ESTado do Pará
Helder Barbalho
dirETora GEral
renata Mirella freitas Guimarães de Souza coelho
dirETor adMiNiSTraTiVo fiNaNcEiro
luiz Paulo Melo Braga
dirETor dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo
inácio leite Gorayeb
coMiSSÃo PErMaNENTE dE aValiaÇÃo dE docUMENToS - cPad
luiz Paulo Melo Braga (Presidente);
Maria auxiliadora freitas da costa da rosa (Secretária)
Valnice Maciel de almeida (Membro efetivo)
ana Sueli Quadros da rosa (Membro efetivo)
rosiene Pantoja de Queiroz (colaboradora)
Kayla de Menezes Sarmanho (colaboradora)
aSSESSoraMENTo TÉcNico
arQUiVo PÚBlico do ESTado do Pará – aPEP
leonardo da Silva Torri – diretor do aPEP
coNSUlToria TÉcNica
Empresa M.i Montreal informática S.a. - cNPJ/MJ N° 42.563.692/0001-26  
- contrato N° 040/2019
roberto luiz Sodré do amaral – Gerente regional
Evandro dolzani Pinheiro – Gerente de Projeto
Nayane arnaud da Vera cruz - arquivista
alberto cesar coutinho de Mesquita Junior – coordenador GEd
Silvio leão – analísta GEd/EcM
isaías corrêa – Supervisor GEd
SErVidorES ENVolVidoS
luiz Paulo Melo Braga - daf
Glair Soares de Sousa - rENacH
ana Sueli Quadros da rosa – crV
Kayla de Menezes Sarmanho – cGP
daniel Batista corrêa – rENaVaM
arnaldo rodrigues Gama- cNciNT
Marlenilson luiz Pinheiro Miranda – cG
fábio de oliveira Moura – ProJUr
andré rivelino Panato – Penalidades
Valter rodrigues de aragão Júnior – rENaiNf
Misael da Silva Emin – GEfiN
Maria denise da Silveira – Go
arlei costa Gonçalves – assessoria de Gabinete
Kleber Bezerra Salim – cNP
Jonhilda do Socorro Mileo cardoso – GofTc
osman rocha Briglia Neto – GP
isabella Maria Nunes Mesquita– cEd
luís Torreão Martins da costa Neto – GcoM
Josué coentro costa – GPa
Milena Bahia de Melo - ciM
dados internacionais de catalogação-na-Publicação(ciP)
1. iNtrodUÇÃo
o departamento de Trânsito do Estado do Pará foi criado por meio da lei 
Estadual nº 4.444/721 em 20 de dezembro de 1972, sendo inicialmente 
denominado de delegacia Estadual de Trânsito – dET. o dETraN é uma 
autarquia estadual com personalidade jurídica de direito público interno, 
dotado de autonomia técnica, administrativa, financeira e patrimonial, 
integrante do Sistema de Segurança Pública do Estado do Pará e vinculado à 
Secretaria Especial de Estado de defesa Social, órgão executivo integrante 
do Sistema Nacional de Trânsito, com suas competências prescritas na lei 
nº 5.108/66 - cTN e decreto lei nº 62.127/rcNT.
É um órgão que tem por objetivo o exercício das atividades de planejamento, 
administração, normalização, pesquisa, registro e licenciamento de 
veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educadores, 
engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, 
julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades, além de 
1   Pará (Estado) apresentação do departamento de Trânsito do Estado do Pará. disponível em: https://www.detran.
pa.gov.br/index_.php# acesso em 20 abr. 2022.

outras atividades de trânsito, em conformidade com o código de Trânsito 
Brasileiro, assim como direcionar, controlar, fiscalizar, disciplinar e executar 
os serviços relativos ao trânsito em todo o território do Estado do Pará, 
inclusive promover campanhas educativas para o trânsito, atuando com 
abrangência de atuação nos municípios do estado do Pará, que compõem 
os Postos avançados e as circunscrições de Trânsito – ciretrans, o que 
reflete na produção constante de documentos e no acumulo de documentos 
sem tratamento técnico referente à sua gestão e guarda.
assim, em virtude da modernização que o órgão vem sofrendo, foi criada, 
por meio da Portaria nº 2446/2021, a comissão Permanente de avaliação 
de Documentos – CPAD, no âmbito do Órgão, com a finalidade de elaborar 
o Código de Classificação e a Tabela de Temporalidade e Destinação de 
Documentos de Arquivo, relativos às atividades meio e fim, visando auxiliar 
no tratamento técnico da documentação acumulada desde a criação do 
órgão acumuladas nas suas unidades produtoras de documentos.
O Código de Classificação e a Tabela de Temporalidade e Destinação de 
Documentos de Arquivo, relativos às atividades fim são instrumentos 
da gestão documental, resultantes do estudo do conjunto documental 
produzidos, de leis e normas institucionais, federal e estadual realizado 
no departamento departamento de Trânsito do Estado do Pará. a 
elaboração dos instrumentos envolveu servidores de cada setor, visando 
à análise de seu enquadramento à realidade documental do órgão, para a 
preservação dos documentais caracterizados como histórico/ probatório e 
informativo e a eliminação, com respaldo legal daqueles de valor prescrito 
administrativamente, possibilitando o acesso rápido às informações e 
rapidez no atendimento à sociedade.
os respectivos instrumentos de Gestão documental seguem diretrizes das 
políticas de guarda de documentos, disposta na lei n° 8.159 de 9 de janeiro 
de 1991 que dispõe da política nacional de arquivos públicos e privados, da 
lei nº 8.543 de 29 de setembro de 2017 que dispõe sobre a temporalidade 
de documentos público no estado do Pará, nos dispositivos da lei federal 
n° 9.503/97, alterados pela lei n° 14.229, de 21 de outubro de 2021 – 
código de Trânsito Brasileiro, além das resoluções do conselho Nacional 
de arquivo – coNarQ.
2. estrUtUra do cÓdiGo de cLassiFicaÇÃo de docUMeNtos 
reFereNte À atiVidade – FiM
O Código de Classificação de Documentos utilizou-se a codificação 
decimal 200. o código decimal 200 foi distribuído em numérico 
sequencial, composto por Função, subfunção, atividade e tipos 
documentais, e segue a seguinte estrutura:
a função 200 Gestão de Políticas para o Trânsito têm como Subfunção:
• 210 - Habilitação de Condutores;
• 220 - Registro de Veículos;
• 230 - Fiscalização e Operação no Trânsito;
• 240 - Educação no Trânsito;
• 250 – Engenharia de Trânsito.
a subfunção 210 – HaBiliTaÇÃo dE coNdUTorES contempla documentos 
referentes à concepção, organização, funcionamento e desenvolvimento 
das atividades para habilitar condutores, como a emissão e renovação 
de carteira nacional de habilitação, formação de condutores, bloqueio e 
desbloqueio, transferência, adição de categoria, em conformidade com as 
políticas e normas de trânsito em vigor.
a subfunção 220 - rEGiSTro E coNTrolE dE VEÍcUlo contempla 
documentos referentes à concepção, organização, funcionamento e 
desenvolvimento das atividades de registro e controle de veículos, como 
licenciamento, emplacamento, vistoria, baixa, bloqueio e desbloqueio.
a subfunção 230 – fiScaliZaÇÃo No TrÂNSiTo contempla documentos 
referentes à concepção, organização e desenvolvimento das atividades de 
fiscalização no trânsito, como diretrizes operacionais, ordens de serviço, 
escalas de serviço, laudos, testes e os relatórios operacionais e técnicos 
das atividades de fiscalização e operação no trânsito.
a subfunção 240 – EdUcaÇÃo Para o TrÂNSiTo contempla documentos 
referentes à concepção, organização e desenvolvimento das atividades de 
educação no trânsito, como a implementação de programas e projetos 
voltados para a educação no trânsito no Estado do Pará.
a subfunção 250 – ENGENHaria dE TrÂNSiTo contempla documentos 
referentes à concepção, organização, funcionamento e desenvolvimento 
das atividades de engenharia de trânsito, como o desenvolvimento de 
projetos de sinalização nas vias públicas do estado do Pará.
3. estrUtUra da taBeLa de teMPoraLidade de docUMeNtos
a Tabela de Temporalidade e destinação de documentos do departamento 
de Trânsito do Estado do Pará compreende a seguinte estrutura:
• Código e Descritor do Código: Neste Campo compreende o código 
numérico e o descritor do código dos conjuntos documentais caracterizando 
as funções e atividades desempenhadas pelo departamento de Trânsito do 
Estado do Pará.
• Prazos de Guarda: Neste campo serão registradas as informações, 
referentes ao tempo necessário de guarda dos documentos nos arquivos 
corrente e intermediário, visando atender as necessidades específicas do 
departamento de Trânsito do Estado do Pará.
• Na fase corrente: os documentos estão à disposição de seu produtor, pois 
estão em tramitação ou sendo consultados com certa frequência.
• Na fase intermediária: o documento é consultado temporariamente, 
e aguarda a finalização do prazo de guarda para que seja aplicada a 
destinação final, em conformidade com a Tabela de Temporalidade de 
documento.
• Destinação Final: Neste campo é registrada a destinação estabelecida 
na Tabela de Temporalidade de documento, que pode ser a guarda 
permanente ou a eliminação.
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a guarda permanente dos documentos será de responsabilidade do ar-
quivo Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará, por meio da 
orientação técnica do arquivo Público do Estado do Pará.
cÓdiGo dE claSSificaÇÃo rElaTiVo aS aTiVidadE - fiM do dEParTa-
MENTo dE TrÂNSiTo do ESTado do Pará – dETraN/Pa
fUNÇÃo 200 - GESTÃo dE PolÍTicaS Para o TrÂNSiTo
SUBfUNÇÃo 210 HaBiliTaÇÃo dE coNdUTorES
aTiVidadE  210.01 Emissão e renovação de carteira Nacional de Habili-
tação
TiPo docUMENTal   210. 01. 01 Prontuário Geral Único – PGU
210. 01. 02  Processo de solicitação de emissão da primeira carteira na-
cional de habilitação.
210. 01. 03 registro de candidato na Base de dados do detran
210. 01. 04 Processo de solicitação de segunda via de carteira nacional de 
habilitação.
210. 01. 05 Processo de renovação de carteira nacional de habilitação
210. 01. 06 Processo de habilitação de candidato estrangeiro no Brasil
aTiVidadE  210.02 alteração de dados do condutor na cNH
TiPo docUMENTal    210. 02. 01 Processo de registro de Mudança de 
categoria
210. 02. 02 Processo de adição de categoria
210. 02. 03 Processo de solicitação e transferência para dirigir outra juris-
dição ou estado
210. 02. 04 Processo de reabilitação da carteira nacional de habilitação.
aTiVidadE  210. 03 Bloqueio. desbloqueio de carteira Nacional de Habi-
litação
TiPo docUMENTal      210. 03.01 Processo de Bloqueio de cNH de con-
dutor por   
pontuação
210. 03.02 Processo de Bloqueio de cNH de condutor por ordem judicial
210. 03.03 Processo de Bloqueio de cNH de condutor por cassação.
210. 03.04 Processo de Bloqueio de cNH de condutor por apreensão.
210. 03.05 Processo de bloqueio de cNH por óbito.
210. 03.06 Processo de desbloqueio de carteira Nacional de Habilitação, 
cumprimento de pena ou judicial.
aTiVidadE 210. 04 Exames de Habilitação por Junta Médica
TiPo docUMENTal   210. 04. 01 Exames Psicológicos
  210. 04. 02 Exames médicos
aTiVidadE  210. 05 credenciamento de Prestadores de serviços
TiPo docUMENTal 210. 05. 01 Processo de credenciamento. descreden-
ciamento e renovação de  médico e psicólogo.
210. 05. 02 Processo de credenciamento. descredenciamento de  forma-
ção de condutores – cfcs
   210. 05. 03 Processo de credenciamento. descredenciamento de  ins-
trutores examinadores
SUBfUNÇÃo 220 - rEGiSTro E coNTrolE dE VEÍcUloS
      aTiVidadE  220. 01  registro de Veículo
       TiPo docUMENTal  210. 01.01 Processo de solicitação de Primeiro 
emplacamento.
220.01.02 Processo de solicitação de Primeiro emplacamento.
220.01.03 Processo de Certificação de Licenciamento de Veículo – CRLV
220.01.04 Processo de Cancelamento do registro de Certificação de licen-
ciamento de veículo – crlV
220.01.05 Processo de Solicitação de segunda via de crV
220.01.06 Processo de comunicação de venda
220.01.07 Processo de solicitação de autorização de transporte escolar
220.01.08 Processo de autorização de uso de placa experiente
220.01.09 Processo de concessão de placa reservada
220.01.10 Processo de apuração de dublê de Veículos
220.01.11 Processo de apuração de clonagem de Veículos
    aTiVidadE  220. 02 Baixa de Veículos
       TiPo docUMENTal   210. 02.01 Processo de baixa e inclusão de 
gravame.
220.02.02 Processo de baixa definitiva
     aTiVidadE  220. 03 Transferência de Veículos
       TiPo docUMENTal  210.03.01 Processo de transferência de proprie-
dade de veículo
      210.03.02 Processo de transferência de veículo para outra  jurisdição.
     aTiVidadE  220. 04  Bloqueio. desbloqueio de Veículos
       TiPo docUMENTal  210.04.01 Processo de Bloqueio. desbloqueio 
administrativo
                 210.04.02 Processo de Bloqueio. desbloqueio Judicial.
     aTiVidadE  220. 05  regravação de número do chassi e Motor
       TiPo docUMENTal  210.04.01 Processo de regularização do número 
do chassi
210.05.02 Processo de legalização do número do motor do  
                  veículo

     aTiVidadE  220. 06  Vistoria de Veículos
      TiPo docUMENTal  210.04.01 formulários de vistoria de veículos
                210.06.02 laudos de Vistoria de Veículos
                210.06.03 laudos de vistoria do chassi
                210.06.04 laudo de vistoria em trânsito
                210.06.05 relatório de Entrega de Placas para eliminação.
     aTiVidadE  220. 07  Mudança de características de veículos
      TiPo docUMENTal 210.07.01 Processo de solicitação de mudança das
  características e categoria do veículo
    aTiVidadE 220. 08 credenciamento de  Prestadoras de Serviços
       TiPo docUMENTal 210.08.01 Processo de credenciamento de em-
presa                
   estampadora de placasde identificação veicular
                210.08.02 Processo de credenciamento de EcVS – Empresas
   credenciadas em vistoria.
     aTiVidadE 220. 09 leilão de Veículos
        TiPo docUMENTal  210.08.01 registro de veículos leiloados
230.09.02 Processo de venda de veículos leiloados
SUBfUNÇÃo 230 –  fiScaliZaÇÃo No TrÂNSiTo
     aTiVidadE 230. 01 Planejamento das atividades de fiscalização
        TiPo docUMENTal 230.01.01 relatório de registro e controle de 
Equipamentos
    de fiscalização
230.01.02 Escala de Serviço
230.01.03 ordem de Serviço
230.01.04 Relatório diário, mensal e anual das atividades de fiscalização 
e operação.
      aTiVidadE 230. 02 fiscalização e operação no Trânsito
        TiPo docUMENTal  230.01.01 livro de registro das atividades de 
fiscalização e    
     operação
230.02.02 Documentos de procedimentos de fiscalização.
                 *inclui-se aiT, TrV, rrd
230.02.03 Laudos de aferição dos aparelhos tecnológicos de fiscalização.
230.02.04 Testes dos equipamentos tecnológicos
    aTiVidadE 230. 03 autuação no trânsito
        TIPO DOCUMENTAL  230.03.01 Processo de Identificação de Condutor 
infrator
230.03.02 auto de infração
230.03.03 Apreensão de certificação de registro de veículo – CRLV, e car-
teira nacional de habilitação – cNH
230.03.04 Avisos de recebimentos das notificações de autuação e aplica-
ção de penalidade – ar
      aTiVidadE 230. 04 aplicação de Penalidades
        TiPo docUMENTal  230.04.01 Processo de aplicação de multa por 
infração no  trânsito
230.04.02 Processo de recurso por aplicação de multa
230.04.03 Processo de cancelamento de autuação
230.04.04 Processo de transferência de multa e de pontuação para a cNH 
de condutor real infrator.
     aTiVidadE 230. 04 registro. apreensão e liberação e veículos apre-
endidos
        TiPo docUMENTal  230.04.01 Processo de remoção de veículo 
apreendido
230.05.02 Processo de liberação de veículo apreendido
     aTiVidadE 230. 04  registro de ocorrência de acidente no Trânsito
       TiPo docUMENTal  230.04.01 relatório de registro de acidente no 
trânsito com  vítimas
230.06.02 Boletim de ocorrência de acidente no Trânsito.
                 *inclui-se boletins encaminhados pela Polícia rodoviária federal.
230.06.03 declaração de ocorrência de registro de acidente no trânsito
   SUBfUNÇÃo 240 – EdUcaÇÃo No TrÂNSiTo
     aTiVidadE 240. 01 Elaboração de campanhas Educativas para o Trânsito
       TiPo docUMENTal  230.04.01 Processo de implantação de progra-
mas, projetos e      ações educativas para o trânsito.
240.01.02 Materiais educativos para o trânsito.
                 *inclui-se Placas e impressos.
240.01.03 relatório de atividades de ações educativas
    aTiVidadE 240. 01 realização de cursos Educativos
        TiPo docUMENTal  230.02.01  Processo de implementação de cursos 
para        condutores 240.03.02 Processo de implementação de cursos para 
agentes de fiscalização
 SUBfUNÇÃo 250 - ENGENHaria dE TrÂNSiTo
      aTiVidadE 250. 01 desenvolvimento de Projetos de Sinalização de 
Trânsito
       TiPo docUMENTal  250.01.01 Processo de diagnóstico para desen-
volver      projetos de sinalização de trânsito
250.01.02 Processo de Elaboração de Projetos de sinalização de trânsito
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TaBEla dE TEMPoralidadE dE docUMENToS rElaTiVa aS aTiVidadE-fiM
do dEParTaMENTo dE TrÂNSiTo do ESTado do Pará

fUNÇÃo 200 - GESTÃo dE PolÍTicaS Para o TrÂNSiTo

SUBfUNÇÃo 210 – HaBiliTaÇÃo dE coNdUTorES

aTiVidadE docUMENTo

PraZoS dE GUarda dESTiNaÇÃo
fiNal oBSErVaÇÕES

faSE
corrENTE

faSE
iNTErMEdiária

210. 01

Emissão e renovação de 
carteira Nacional de 
Habilitação

210. 01. 01 Prontuário Geral 
Único – PGU

até
Vigencia -

Guarda
Permanente

210. 01. 02 Processo de 
solicitação de 
emissão da 
primeira carteira 
nacional de 
habilitação

até
Vigencia 10 anos Eliminação

210. 01. 03 registro de 
candidato na 
Base de dados do 
detran

até
Vigencia -

Guarda
Permanente

210. 01. 04 Processo de 
solicitação de 
segunda via de 
carteira nacional 
de habilitação.

até
Vigencia

10 anos
   
Eliminação

fUNÇÃo 200 - GESTÃo dE 
PolÍTicaS Para o TrÂNSiTo

SUBfUNÇÃo 210 –
HaBiliTaÇÃo dE 
coNdUTorES

aTiVidadE docUMENTo

PraZoS dE GUarda dESTiNaÇÃo
fiNal oBSErVaÇÕES

faSE
corrENTE

faSE
iNTErMEdiária

210. 01

Emissão e renovação de 
carteira Nacional de 
Habilitação

*continuação

210. 01. 05 Processo de 
renovação de 
carteira nacional 
de habilitação

*até
Vigencia 10 anos Eliminação

210. 01. 06 Processo de 
habilitação de  
candidato 
estrangeiro no 
Brasil

*até
Vigencia 10 anos

Eliminação

210. 02

alteração de dados do 
condutor na cNH

210. 02. 01 Processo de 
registro de 
Mudança de 
categoria

*até
Vigencia 10 anos Eliminação

fUNÇÃo 200 - GESTÃo dE 
PolÍTicaS Para o TrÂNSiTo

SUBfUNÇÃo 210 –
HaBiliTaÇÃo dE 
coNdUTorES

aTiVidadE docUMENTo

PraZoS dE GUarda dESTiNaÇÃo
fiNal oBSErVaÇÕES

faSE
corrENTE

faSE
iNTErMEdiária

210. 02

alteração de dados do 
condutor na cNH

210. 02. 02 Processo de 
adição de 
categoria

até
Vigencia 10 anos Eliminação

210. 02. 03 Processo de 
solicitação e 
transferência para 
dirigir outra 
jurisdição ou 
estado

*até
Vigencia 10 anos

Guarda
Permanente

210. 02. 04
Processo de 
reabilitação da 
carteira nacional 
de habilitação

*até
Vigencia 10 anos Eliminação

fUNÇÃo 200 - GESTÃo dE 
PolÍTicaS Para o TrÂNSiTo

SUBfUNÇÃo 210 –
HaBiliTaÇÃo dE 
coNdUTorES

aTiVidadE docUMENTo

PraZoS dE GUarda dESTiNaÇÃo
fiNal oBSErVaÇÕES

faSE
corrENTE

faSE
iNTErMEdiária

210. 03

Bloqueio. desbloqueio de 
carteira Nacional de 

210. 03.01 Processo de 
Bloqueio de cNH de 
condutor por 
pontuação

até
Vigencia

5 anos Eliminação

210. 03.02 Processo de 
Bloqueio de cNH de 
condutor por ordem 
judicial

até
Vigencia

5 anos Eliminação

210. 03.03 Processo de 
Bloqueio de cNH de 
condutor por 

até
Vigencia

5 anos Eliminação
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Habilitação cassação.

210. 03.04 Processo de 
Bloqueio de cNH de 
condutor por 
apreensão.

até
Vigencia

5 anos Eliminação

210. 03.05 Processo de bloqueio 
de cNH por óbito.

até
Vigencia

5 anos Eliminação

210. 03.06 Processo de 
desbloqueio de 
carteira Nacional de 
Habilitação, 
cumprimento de 
pena ou  judicial.

até
Vigencia

5 anos Eliminação

fUNÇÃo 200 - GESTÃo dE 
PolÍTicaS Para o TrÂNSiTo

SUBfUNÇÃo 210 – HaBiliTaÇÃo 
dE coNdUTorES

aTiVidadE docUMENTo

PraZoS dE GUarda dESTiNaÇÃo
fiNal

faSE
corrENTE

faSE
iNTErMEdiária

210. 04
Exames de Habilitação Por 
Junta Médica

210. 04. 01 Exames Psicológicos até
Vigencia

10 anos Eliminação

210. 04. 02
Exames médicos até

Vigencia
10 anos Eliminação

210. 05
credenciamento de 
Prestadores de serviços

210. 05. 01 Processo de credenciamento. 
descredenciamento e renovação de 
médico e psicólogo.

até
Vigencia

5 anos Eliminação

210. 05. 02 Processo de credenciamento. 
descredenciamento de centros de 
formação de condutores – cfcs

até
Vigencia

5anos Eliminação

210. 05. 03 Processo de credenciamento. 
descredenciamento de instrutores 
examinadores

até
Vigencia

5 anos Eliminação

fUNÇÃo 200 - GESTÃo dE 
PolÍTicaS Para o TrÂNSiTo

SUBfUNÇÃo 220 – rEGiSTro E 
coNTrolE  dE VEÍcUloS

aTiVidadE docUMENTo

PraZoS dE GUarda      dESTiNaÇÃo fiNal

faSE
corrENTE

faSE
iNTErMEdiária

220.01.01 Processo de solicitação de Primeiro 
emplacamento.

até
Vigencia

           5 anos
Eliminação

220. 01

registro de Veículos

220.01.02 Processo de certificação de registro de 
licenciamento de Veículo – crlV

até
Vigencia

5 anos Eliminação

220.01.03 Processo de cancelamento do registro 
de certificação de licenciamento de 
veículo – crlV

até
Vigencia

5 anos Eliminação

220.01.04 Processo de Solicitação de segunda via 
de crV

até
Vigencia

5 anos Eliminação

220.01.05 Processo de comunicação de venda até
Vigencia

5 anos Eliminação

fUNÇÃo 200 - GESTÃo dE 
PolÍTicaS Para o TrÂNSiTo

SUBfUNÇÃo 220 – rEGiSTro E 
coNTrolE  dE VEÍcUloS

aTiVidadE docUMENTo

PraZoS dE GUarda dESTiNaÇÃo
fiNal

faSE
corrENTE

faSE
iNTErMEdiária

220. 01

registro de Veículos

*continuação

220.01.06 Processo de solicitação de autorização 
de transporte escolar

até
Vigencia

5 anos Eliminação

220.01.07 Processo de autorização de uso de 
placa experiente

até Vigencia 5 anos Eliminação

220.01.08 Processo de concessão de placa 
reservada

até Vigencia 5 anos Eliminação

220.01.09 Processo de apuração de dublê de 
Veículos

*até
Vigencia

5 anos Eliminação

220.01.10 Processo de apuração de clonagem de 
Veículos

*até
Vigencia

5 anos Eliminação

fUNÇÃo 200 - GESTÃo dE PolÍTicaS Para o TrÂNSiTo

SUBfUNÇÃo 220 – rEGiSTro E coNTrolE  dE VEÍcUloS

aTiVidadE docUMENTo

PraZoS dE GUarda dESTiNaÇÃo
fiNal oBSErVaÇÕES

faSE
corrENTE

faSE
iNTErMEdiári
a

220.02

Baixa de Veículos

220.02.01 Processo de baixa e inclusão de gravame *até
Vigencia

5 anos Eliminação

220.02.02 Processo de Baixa definitiva *até
Vigencia

5 anos Eliminação

220.03.01 Processo de transferência de *até 5 anos Eliminação
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220.03

Transferência de Veículo

propriedade de veículo Vigencia
220.03.02 Processo de transferência de veículo 

para outra jurisdição.
até Vigencia 5 anos Eliminação

220.04

Bloqueio. desbloqueio
de Veículos

220.04.01 Processo de Bloqueio. desbloqueio 
administrativo

até Vigencia 5 anos Eliminação

220.04.02 Processo de Bloqueio. desbloqueio 
Judicial.

até Vigencia 5 anos Eliminação

fUNÇÃo 200 - GESTÃo dE PolÍTicaS Para o TrÂNSiTo

SUBfUNÇÃo 220 – rEGiSTro E coNTrolE  dE VEÍcUloS

aTiVidadE docUMENTo

PraZoS dE GUarda
dESTiNaÇÃo
fiNal

oBSErVaÇÕES
faSE
corrENTE

faSE
iNTErMEdiári
a

220. 05

regravação de número do 
chassi e Motor

220.05.01 Processo de regularização do número do 
chassi

até
Vigencia

5 anos Eliminação

220.05.02 Processo de legalização do número do 
motor do veículo

até
Vigencia

5 anos Eliminação

220. 06

Vistoria de Veículos

220.06.01 formulários de vistoria de veículos até
Vigencia

5 anos Eliminação

220.06.02 laudos de Vistoria de Veículos até
Vigencia

5 anos Eliminação

220.06.03 laudos de vistoria do chassi até
Vigencia

5 anos Eliminação

210.06.04 laudo de vistoria em trânsito até
Vigencia

5 anos Eliminação

fUNÇÃo 200 - GESTÃo dE PolÍTicaS Para o TrÂNSiTo

SUBfUNÇÃo 220 – rEGiSTro E coNTrolE  dE VEÍcUloS

aTiVidadE docUMENTo

PraZoS dE GUarda dESTiNaÇÃo
fiNal oBSErVaÇÕES

faSE
corrENTE

faSE
iNTErMEdiári
a

220. 07
Mudança de características 
de veículos

210.07.01
Processo de solicitação de mudança das 
características e categoria do veículo

até
Vigencia

10 anos Eliminação

220.08
credenciamento. 
descredenciamento de 
Prestadores de Serviços

210.08.01 Processo de credenciamento. 
descredenciamento de empresa 
estampadora de placas de identificação 
veicular

até
Vigencia

5 anos Eliminação

210.08.02 Processo de credenciamento. 
descredenciamento de EcVS – Empresas 
credenciadas em vistoria.

até
Vigencia

5 anos Eliminação

fUNÇÃo 200 - GESTÃo dE PolÍTicaS Para o TrÂNSiTo

SUBfUNÇÃo 230 - fiScaliZaÇÃo No TrÂNSiTo

aTiVidadE docUMENTo

PraZoS dE GUarda      
dESTiNaÇÃo fiNal oBSErVaÇÕES

faSE corrENTE faSE 
iNTErMEdiária

230.01
Planejamento das atividades
de fiscalização

230. 01.01 relatório de registro 
e controle de 
Equipamentos de 
fiscalização

5 anos 5 anos Eliminação

230. 01.02 Escala de Serviço até
Vigencia

5 anos Eliminação

230. 01.03 ordem de Serviço até
Vigencia

5 anos Eliminação

230. 01.04 relatório diário, 
mensal e anual das 
atividades de 
fiscalização.

até
Vigencia

             5 anos Eliminação

230.02
fiscalização e operação no 
Trânsito

230. 02. 01 livro de registro das 
atividades de 
fiscalização e 
operação

até
Vigencia

          5 anos Eliminação

230. 02. 02 documentos de 
procedimentos de 
fiscalização. incluí-se 
aiT, TrV, rrd

até
Vigencia

7 anos Eliminação

230. 02. 03 aferição dos 
aparelhos 
tecnológicos de 
fiscalização

até
Vigencia

7 anos Eliminação

230. 02. 04 Testes dos 
equipamentos 
tecnológicos

até
Vigencia

7 anos Eliminação

fUNÇÃo 200 - GESTÃo dE PolÍTicaS Para o TrÂNSiTo

SUBfUNÇÃo 230 - fiScaliZaÇÃo No TrÂNSiTo

aTiVidadE docUMENTo

PraZoS dE GUarda dESTiNaÇÃo
fiNal oBSErVaÇÕES

faSE
corrENTE

faSE
iNTErMEdiária

230.03

registro de ocorrência de 
acidente no
Trânsito

230.03.01 relatório de registro 
de acidente no 
trânsito com vítimas

5 anos 20 anos Eliminação
a temporalidade foi definida 
considerando os prazos legais para a 
requisição de Seguro dPVaT (danos 
Pessoais causados por Veículos 
automotores de Via Terrestre) e da 
prescrição de ação penal.
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230.03.02 Boletim de 
ocorrência de 
acidente no Trânsito.

5 anos 10 anos Eliminação
lei nº 9.503/97 - cTB, art. 325. a 
vigência esgota-se com transferência 
das informações para o relatório 
estatístico anual
*inclui-se boletins encaminhados 
pela Polícia rodoviária federal.

230.03.03 declaração de 
ocorrência de 
registro de acidente 
no trânsito

2 anos 5 anos Eliminação

230.03.04 relatório anual de 
registro de 
ocorrência de 
acidente no transito

1 ano - Guarda 
Permanente

230.04
autuação e aplicação de 
Penalidades

230. 04. 01 auto de infração no 
trânsito

até
Vigencia

15 anos Eliminação

230. 04. 02 a-r de recebimento 
de Notificação de 
infração

até
Vigencia

5 anos Eliminação

230. 04. 03 Processo de 
aplicação de multa 
por infração no 
trânsito

até
Vigencia

5 anos Eliminação lei nº 9.503/97 - cTB, art. 325.

fUNÇÃo 200 - GESTÃo dE PolÍTicaS Para o TrÂNSiTo

SUBfUNÇÃo 230 - fiScaliZaÇÃo No TrÂNSiTo

aTiVidadE docUMENTo
PraZoS dE GUarda dESTiNaÇÃo

fiNal oBSErVaÇÕES

faSE corrENTE faSE
iNTErMEdiária

230.04
autuação e aplicação de 
Penalidades

*continuação

230. 04. 04 Processo de recurso por aplicação de multa até
Vigencia

5 anos Eliminação

230. 04. 05 Processo de cancelamento de autuação *até
Vigencia

5 anos Eliminação

230. 04. 06 Termo de apreensão de certificação de registro de veículo 
– crlV, e carteira nacional de habilitação – cNH

até
Vigencia

5 anos        
Eliminação

230.05

registro. apreensão e 
liberação e veículo 
apreendidos

230. 05. 01
Processo de remoção de veículo apreendido *até

Vigencia
5 anos Eliminação

230. 05. 02 Processo de liberação de Veículo apreendido *até
Vigencia

5 anos Eliminação

fUNÇÃo 200 - GESTÃo dE PolÍTicaS Para o TrÂNSiTo

SUBfUNÇÃo 230 - fiScaliZaÇÃo No TrÂNSiTo

aTiVidadE docUMENTo
PraZoS dE GUarda

dESTiNaÇÃo
fiNal

oBSErVaÇÕES

faSE
corrENTE

faSE
iNTErMEdiá
ria

230.06
leilão de Veículos

230.06.01 relatório de registro de veículos 
leiloados

*até
Vigencia

- Guarda Permanente

230.06.02 Processo de venda de veículos 
leiloados

*até
Vigencia

5 anos Eliminação

fUNÇÃo 200 - GESTÃo dE PolÍTicaS Para o TrÂNSiTo
SUBfUNÇÃo 240 – EdUcaÇÃo No TrÂNSiTo

aTiVidadE docUMENTo

PraZoS dE GUarda      
dESTiNaÇÃo
fiNal

oBSErVaÇÕES

faSE corrENTE faSE 
iNTErMEdiária

240.01

Elaboração de campanhas 
Educativas para o Trânsito

240. 01.01 Processo de implantação de 
programas, projetos e ações 
educativas para o trânsito.

*até
Vigencia 4 anos

Guarda Permanente

240. 01.02 *Materiais educativos para o 
trânsito

*até
Vigencia

-      Eliminação

240. 01.03 relatórios de atividades 
educativas e ações no trânsito

*até
Vigencia

4 anos Guarda Permanente

fUNÇÃo 200 - GESTÃo dE PolÍTicaS Para o TrÂNSiTo

SUBfUNÇÃo 240 – EdUcaÇÃo No TrÂNSiTo

aTiVidadE docUMENTo PraZoS dE GUarda      
dESTiNaÇÃo
fiNal

oBSErVaÇÕES
faSE corrENTE faSE 

iNTErMEdiária

240. 02
realização de cursos 
Educativos

240. 02.01 formulário de matrícula em 
cursos Para condutores

*até
Vigencia

5  anos Eliminação

240. 02.02 formulário de matrícula em 
cursos Para agentes de 
fiscalização

*até
Vigencia

          5
anos

Eliminação

fUNÇÃo 200 - GESTÃo dE PolÍTicaS Para o TrÂNSiTo
SUBfUNÇÃo 250 - ENGENHaria dE TrÂNSiTo

aTiVidadE docUMENToS
PraZoS dE GUarda

dESTiNaÇÃo fiNal oBSErVaÇÕESfaSE
corrENTE

faSE 
iNTErMEdiária

250.01

desenvolvi-
mento de Projetos de 
Sinalização de Trânsito

250.01.01 relatório de diagnóstico para 
desenvolver projetos de sinalização 
de trânsito.

Enquanto
Vigora

5 anos Guarda Permanente

250.01.02 Processo de Elaboração de Projetos 
de sinalização de trânsito

Enquanto
Vigora

5 anos Guarda Permanente

250.01.01 relatório de acompanhamento e 
fiscalização da execução do projeto.

Enquanto
Vigora

5 anos Guarda Permanente

250.01.03 Relatório de Acompanhamento e fiscalização da   execução do projeto
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Processo de transferência de propriedade de veículo
Processo de transferência de veículo para outra jurisdição.
Processo de venda de veículos leiloados
Prontuário Geral Único – PGU
registro de candidato na Base de dados do detran
registro de veículos leiloados
registro e controle de Equipamentos de  fiscalização
Relatório de Acompanhamento e fiscalização da execução do projeto
relatório de atividades de ações educativas
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Protocolo: 835987
Portaria Nº 3323/2022 – cceP/dG/detraN, de 04/02/2022.              
a dirETora GEral do dEParTaMENTo ESTadUal dE TraNSiTo – 
dETraN/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 2565/2021-dG/dETraN, de 
10 de agosto de 2021, que regulamenta o credenciamento de Empresas 
Estampadoras de Placas de Identificação Veicular no Padrão Mercosul;
coNSidEraNdo o requerimento da empresa MaSTEr coMÉrcio dE 
PlacaS Para VEÍcUloS EirEli, cNPJ nº 33.341.457/0001-19, junto a 
esta autarquia;
coNSidEraNdo que as exigências legais foram atendidas mediante à 
apresentação da documentação necessária;
rESolVE:
art. 1º crEdENciar a Empresa MaSTEr coMÉrcio dE PlacaS Para 
VEÍcUloS EirEli, cNPJ nº: 33.341.457/0001-19, Nome fantasia MaSTEr 
PlacaS, situada na av. Barão do rio Branco nº 1313, andar Térreo - Bairro: 
Nova olinda, cEP: 68742-015, no município de caSTaNHal/Pa, para 
exercer a atividade de Empresa Estampadora de Placas de Identificação 
Veicular - EPiV.
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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 SoUZa coElHo
diretora Geral

Portaria Nº 3324/2022-dG/cGP, de 03/08/2022.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
r E S o l V E:
4EXoNErar, a pedido, o senhor iNácio lEiTE GoraYEB, do  cargo 
em comissão, daS-05, de diretor de Tecnologia e informática deste 
departamento.
5os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 04/08/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUZa coElHo
diretora Geral

Portaria Nº 3325/2022-dG/cGP, de 03/08/2022.
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/
Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
r E S o l V E:
NoMEar o senhor cÉSar aUGUSTo caValcaNTE ValENTE, para exercer 
o do  cargo em comissão, daS-05, de diretor de Tecnologia e informática 
deste departamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 04/08/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUZa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 835989
..

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

Portaria
.

Portaria Nº 1007/2022-cGP/seaP  
BeLÉM (Pa), 27 de JULHo de 2022.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo 
diSciPliNar nº 7086/2022-cGP/SEaP, em desfavor dos servidores f.J.c. 
(M.f.: 5953947) e B.r.S. (M.f.: 5947642), ambos policiais penais, obje-
tivando apura a responsabilidade administrativa e funcional, por suposta 
agressão aos custodiados na cadeia Pública de Jovens e adultos- cPJa, 
conforme Sindicância administrativa investigativa nº 6592/2021. os servi-
dores incorreram, em tese, em falta grave, com fulcro nos arts. 177, inciso 
Vi c/c art. 189, caput, art. 190, iii, da lei Estadual nº 5.810/1994;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores rodriGo coS-
Ta PiNHEiro dE SoUSa, M.f.: 54196889 – Presidente; ElToN da coS-
Ta fErrEira, M.f.: 57202521– Membro; JaYMErSoN carloS PErEira 
MarQUES, M.f.: 57218644 – Membro, para conduzirem as investigações;
art. 3º – dEliBErar que os membros da comissão tenham dedicação 
exclusiva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Se-
cretaria e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências 
necessárias à instrução do feito;
art. 4º – dETErMiNar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 201, parágrafo único, da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU, assim 
como, deverá a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apu-
ração;
art. 5º - coMUNicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registros nos 
assentamentos funcionais.
art. 6º- claSSificar o presente processo como de tramitação prioritária, 
nos termos da PorTaria Nº 420/2014 – cGP/SEaP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 835495
Portaria Nº 1004/2022-cGP/seaP 
BeLÉM (Pa), 27 de JULHo de 2022. 

coNSidEraNdo o preceituado no art. 191, §2°, da lei 5.810/1994 com 
nova redação dada pela lei n° 9.230 de 2021, acerca da acumulação ilegal 
de cargos, Empregos ou funções, deverá a autoridade competente ins-
taurar Processo Administrativo Disciplinar Simplificado –PADS, sob o rito 
sumário, para apuração e regularização da acumulação ilegal;
rESolVE:
art. 1º - determinar a instauração de Processo administrativo disciplinar 
Simplificado nº 70783/2022-CGP/SEAP, em face do servidor E.B.S. (M.F: 
5927296), agente penitenciário, objetivando apurar o acúmulo ilegal de 
dois cargos públicos pelo servidor em comento, junto à SEaP/Pa e a Prefei-
tura Municipal de rurópolis/Pa, conforme documentação acostada no PaE 
nº 2022/195435. o servidor, infringiu os arts. 177, i, Vi c/c art. 178, i e V, 
art. 189 e art. 190, iV, X. Xii e Xiii, todos da lei Estadual nº 5.810/1994;
art. 2º – constituir comissão composta pelos servidores, rodriGo coSTa 
PiNHEiro dE SoUSa (M.f. 54196889)– Presidente; e EliZaBETH Mal-
cHEr VilHENa (M.f. 5464285) – Membro;

art. 3º – deliberar que os membros da comissão tenham dedicação exclusiva, po-
dendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria e aos demais 
órgãos da administração Pública para as diligências necessárias à instrução do feito.
art. 4º – determinar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 191, §6°, da lei nº 8.972/2020, assim como, deverá a mesma apre-
sentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - comunicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro no as-
sentamento funcional da servidora.
art. 6º - Enviar cópia da decisão e desta portaria de instauração para co-
nhecimento do Gabinete/SEaP/Pa;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ViTor raMoS EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 835531
Portaria Nº 1005/2022-cGP/seaP  
BeLÉM (Pa), 27 de JULHo de 2022.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diS-
ciPliNar nº 7084/2022-cGP/SEaP, em desfavor do servidor d.M.c.S. (M.f.: 
5950122), objetivando apurar a responsabilidade administrativa e funcional, 
por supostamente, ter dado cumprimento ao alvará de soltura expedido pelo 
Juízo de rondon do Pará à PPl diEGo SaNToS MENEZES (iNfoPEN 347787), 
no dia 31/05/2022, o qual estava com restrição, conforme ofício interno nº 
049/2022-dEc/SEaP/Pa, de 07/06/2022. o servidor incorreu, em tese, em 
falta grave, com fulcro nos arts. 177, incisos Vi, iX, “b” c/c art. 189, caput e 
art. 190, XiX, da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores BrUNo coS-
Ta PiNHEiro dE SoUSa, M.f.: 55585599 – Presidente; ElToN da coS-
Ta fErrEira, M.f.: 57202521– Membro; JaYMErSoN carloS PErEira 
MarQUES, M.f.: 57218644 – Membro, para conduzirem as investigações;
art. 3º – dEliBErar que os membros da comissão tenham dedicação 
exclusiva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Se-
cretaria e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências 
necessárias à instrução do feito;
art. 4º – dETErMiNar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 201, parágrafo único, da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU, assim como, 
deverá a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração;
art. 5º - coMUNicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registros nos 
assentamentos funcionais.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ViTor raMoS EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 835533
Portaria Nº 1001/2022-cGP/seaP  
BeLÉM (Pa), 27 de JULHo de 2022.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de Sindicância administrativa investigativa nº 
7080/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar as circunstâncias e autoria de suposta 
agressão física ao interno MarcElo ViTor SilVa dE SoUZa (iNfoPEN 6211), 
quando custodiado no centro de recuperação regional de castanhal- crrcaST, em 
29/03/2022, conforme relatório de diligência 012/2022-cGP/SEaP;
art. 2 º - dESiGNar aNdrÉ SilVa dE oliVEira, (M.f.: 42811) – Presidente; El-
ToN da coSTa fErrEira, (M.f.:57202521) – Membro; e EliZaBETH MalcHEr 
VilHENa, (M.f.:5464285) – Membro, para conduzirem as investigações;
art. 3º - dETErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
art. 4º - claSSificar o presente processo como de tramitação prioritária, 
nos termos da PorTaria Nº 420/2014 – cGP/SEaP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ViTor raMoS EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 835525
Portaria Nº 0999/2022-cGP/seaP  
BeLÉM (Pa), 27 de JULHo de 2022.

coNSidEraNdo  o impedimento do corregedor Geral Penitenciário, em 
exercício, VITOR RAMOS EDUARDO, tendo em vista ter figurado como pre-
sidente da comissão Sindicante;
CONSIDERANDO o princípio constitucional da celeridade processual, defini-
do como norteador da atividade administrativa;
coNSidEraNdo a necessidade de equalização dos feitos em trâmite no 
âmbito da corregedoria-Geral Penitenciária, ou seja, distribuição equitativa 
entre os membros do órgão;
rESolVE:
art. 1º rEdiSTriBUir o feito em tramitação na corregedoria- Geral Peni-
tenciária e, para tanto, dESiGNar o servidor BrUNo coSTa PiNHEiro dE 
SoUSa,  (M.f.: 55585599), em SUBSTiTUiÇÃo ao servidor ViTor raMoS 
EdUardo (M.f.:  5902749); como Presidente da comissão na Sindicância 
administrativa disciplinar nº 6460/2021-cGP/SEaP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 835522
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Portaria Nº 1000/2022-cGP/seaP  
BeLÉM (Pa), 27 de JULHo de 2022.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de SiNdicÂNcia adMiNiSTraTiVa 
diSciPliNar nº 7079/2022-cGP/SEaP, em desfavor do servidor J.c.l.J. 
(M.f.: 5931821), objetivando apurar a responsabilidade administrativa e/
ou funcional, ao supostamente, não realização de procedimentos de ro-
tina  em casos de agressão, como exame de corpo de delito e boletim 
de ocorrência, em desfavor do interno MarcElo ViTor SilVa dE SoUZa 
(iNfoPEN 6211), conforme relatório de diligência 012/2022-cGP/SEaP. o 
servidor, incorreu, em tese, nos art. 177, Vi c/c art. 189, caput, da lei 
Estadual nº 5.810/1994-rJU/SEaP;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores rodriGo 
coSTa PiNHEiro dE SoUSa,  (M.f.: 54196889)– Presidente; ElToN da 
coSTa fErrEira, (M.f.: 57202521) – Membro; JaYMErSoN carloS PE-
rEira MarQUES, (M.f.: 57218644) – Membro, para conduzirem as inves-
tigações.
art. 3º – dEliBErar que os membros da comissão tenham dedicação 
exclusiva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Se-
cretaria e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências 
necessárias à instrução do feito.
art. 4º – dETErMiNar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deve-
rá a mesma apresentar relatório conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - coMUNicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos 
assentamentos funcionais.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
 ViTor raMoS EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 835523
Portaria Nº 1003/2022-cGP/seaP  
BeLÉM (Pa), 27 de JULHo de 2022.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de SiNdicÂNcia adMiNiSTraTiVa 
diSciPliNar nº 7082/2022-cGP/SEaP, em desfavor do servidor M.M.S. 
(M.f.: 57216998), policial penal, objetivando apurar a responsabilidade 
administrativa e/ou funcional, por suposto descumprimento do manual de 
procedimento, quando lotado em unidade prisional de abaetetuba, con-
forme ofício interno nº 0865/2021-cTMaBT/crraB/SEaP/Pa.  o servidor 
infringiu, em tese, aos arts. 177, Vi c/c art. 189, todos da lei Estadual nº 
5.810/1994- rJU;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores BrUNo coSTa 
PiNHEiro dE SoUSa, (M.f.: 55585599) – Presidente; ElToN da coSTa 
fErrEira, (M.f.: 57202521) – Membro; JaYMErSoN carloS PErEira 
MarQUES, (M.f.: 57218644) – Membro, para conduzirem as investigações.
art. 3º – dEliBErar que os membros da comissão tenham dedicação 
exclusiva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Se-
cretaria e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências 
necessárias à instrução do feito.
art. 4º – dETErMiNar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deve-
rá a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - coMUNicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos 
assentamentos funcionais.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ViTor raMoS EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 835530
Portaria Nº 1002/2022-cGP/seaP  
BeLÉM (Pa), 27 de JULHo de 2022.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de SiNdicÂNcia adMiNiSTra-
TiVa diSciPliNar nº 7081/2022-cGP/SEaP, em desfavor do servidor 
d.G.a.S.c. (M.f.: 5952885), agente penitenciário, objetivando apurar a 
responsabilidade administrativa e/ou funcional, por suposto uso indevido 
de aparelho celular nas dependências do centro de recuperação regional 
de Paragominas- crrPa, conforme ofício interno nº 321/2022-dirEÇÃo/
crrPa/SEaP.  o servidor infringiu, em tese, aos arts. 177, Vi c/c art. 189, 
todos da lei Estadual nº 5.810/1994- rJU;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores BrUNo coSTa 
PiNHEiro dE SoUSa, (M.f.: 55585599) – Presidente; ElToN da coSTa 

fErrEira, (M.f.: 57202521) – Membro; JaYMErSoN carloS PErEira 
MarQUES, (M.f.: 57218644) – Membro, para conduzirem as investigações.
art. 3º – dEliBErar que os membros da comissão tenham dedicação 
exclusiva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Se-
cretaria e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências 
necessárias à instrução do feito.
art. 4º – dETErMiNar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deve-
rá a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - coMUNicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos 
assentamentos funcionais.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ViTor raMoS EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 835527
Portaria Nº 1010/2022-cGP/seaP 
BeLÉM (Pa), 27 de JULHo de 2022.

coNSidEraNdo  o impedimento do corregedor Geral Penitenciário, em 
exercício, VITOR RAMOS EDUARDO, tendo em vista ter figurado como pre-
sidente da comissão Sindicante;
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos do Processo administrativo disciplinar nº 
5801/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrati-
va e funcional do servidor l.S.P. (M.f.: 5917625), coordenador, acerca de 
suposta infração praticada, no que tange à permissão do uso de aparelho 
roteador de internet pessoal dos supervisores de equipe, para uso da in-
ternet do Estado, dentro das dependências da cadeia Pública de Mara-
bá- cPM. o servidor infringiu, em tese, aos arts. 177, iV c/c os arts. 189, 
ambos da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU;
coNSidEraNdo que a comissão Processante, após análise criteriosa e 
imparcial dos autos, pugnou pela aBSolViÇÃo do acusado l.S.P. (M.f.: 
5917625), com fulcro no artigo 221, §1º, da lei nº 5.810/1944- rJU, haja 
vista a ausência de indícios de responsabilidade subjetiva  no caso em tela; 
outrossim, durante a instrução foi constatado indícios de  materialidade e 
autoria em desfavor do servidor B.d.S.c. (M.f.: 5954622), sendo, pugnado 
pela instauração de Sindicância administrativa disciplinar, ao supostamente, 
utilizar roteador de internet dentro da unidade prisional de Marabá, com ful-
cro nos art. 177, Vi c/c art. 189, ambos da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar a aBSolViÇÃo 
do servidor l.S.P. (M.f.: 5917625), tendo em vista a ausência de respon-
sabilidade subjetiva  no caso em tela, com fulcro no art. 221, §1° do rJU, 
e posterior arQUiVaMENTo do presente feito, com fulcro, por analogia, 
no art. 201, i, do rJU c/c art. 105, §4º da lei nº 8.972/2020; outrossim, 
pugno pela instauração de Sindicância Administrativa Disciplinar, a fim de 
apurar responsabilidade administrativa e funcional do servidor B.d.S.c. 
(M.f.: 5954622), ao supostamente, utilizar roteador de internet dentro 
da unidade prisional de Marabá, com fulcro nos art. 177, Vi c/c art. 189, 
ambos da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU;
art. 2º - Encaminhar o relatório conclusivo e a decisão à diretoria de Ges-
tão de Pessoas para registro nos assentamentos funcionais dos servidores.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 835507
Portaria Nº 1011/2022-cGP/seaP  
BeLÉM (Pa), 27 de JULHo de 2022.

coNSidEraNdo  o impedimento do corregedor Geral Penitenciário, em 
exercício, VITOR RAMOS EDUARDO, tendo em vista ter figurado como 
membro da comissão Sindicante;
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de SiNdicÂNcia adMiNiSTraTiVa 
diSciPliNar nº 7087/2022-cGP/SEaP, em desfavor do servidor B.d.S.c. 
(M.f.: 5954622),  objetivando apurar a responsabilidade administrativa e/
ou funcional, ao supostamente, utilizar roteador de internet dentro da ca-
deia Pública de Marabá- cPM, conforme Sindicância administrativa inves-
tigativa nº 6260/2021.  o servidor infringiu, em tese, aos art. 177, Vi c/c 
art. 189, ambos da lei Estadual nº 5.810/1994- rJU;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores BrUNo coS-
Ta PiNHEiro dE SoUSa, funcional: 55585599 – Presidente; ElToN da 
coSTa fErrEira, funcional: 57202521 – Membro; JaYMErSoN carloS 
PErEira MarQUES, funcional: 57218644 – Membro, para conduzirem as 
investigações.
art. 3º – dEliBErar que os membros da comissão tenham dedicação 
exclusiva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Se-
cretaria e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências 
necessárias à instrução do feito.
art. 4º – dETErMiNar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deve-
rá a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - coMUNicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos 
assentamentos funcionais.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 835509
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Portaria Nº 1008/2022-cGP/seaP 
BeLÉM (Pa), 27 de JULHo de 2022.

coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos do Processo administrativo disciplinar nº 
6259/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrativa e 
funcional do servidor o.M.l. (funcional: 5954249), lotado na cadeia Pública 
de Marabá – cPM, acerca de suposta utilização de aparelho roteador pessoal e 
de promover facilitação ao acesso de internet na Unidade Prisional. o servidor 
incorreu, em tese, em infrações administrativas constantes no art. 177 iV, c/c 
art. 189 e art.190, Xiii, lei Estadual nº 5.810/1994- rJU;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e imparcial 
dos autos, diante da presença de indícios de autoria e materialidade, pugnou 
pela aplicação da PENalidadE de SUSPENSÃo do servidor o.M.l. (M.f.: 
5954249), pelo prazo de 14 (quatorze) dias, haja vista a falta de obediência 
às ordens superiores, valendo-se do cargo, em detrimento da dignidade da 
função pública consoante o disposto nos arts. 177, iV c/c 190, Xiii, da lei 
Estadual nº 5.810/1994- rJU e PorTaria Nº 1299/2009-GaB/SUSiPE;
rESolVE:
art. 1º - acaTar o relatório conclusivo e dETErMiNar a aplicação da 
PENalidadE SUSPENSÃo do servidor o.M.l. (M.f.: 5954249), pelo prazo 
de 14 (quatorze) dias, com fulcro no art. 183, ii, c/c 189, caput, por infra-
ção ao art. 177 iV e art. 190, Xiii, lei Estadual nº 5.810/1994- rJU, com 
conversão em multa à base de 50% (cinquenta por cento) por dia de ven-
cimento ou remuneração, permanecendo o servidor em exercício de suas 
atribuições, com fulcro no art. 189, §3°, da lei  Estadual nº 5.810/1994;
art. 2º - após o período recursal, encaminhar cópia do relatório conclusi-
vo, da decisão e da Portaria à diretoria de Gestão de Pessoas, para registro 
nos assentamentos funcionais do servidor e à comissão de avaliação de 
Estágio Probatório-caEP
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 835502
Portaria Nº 1009/2022-cGP/seaP 
BeLÉM (Pa), 27 de JULHo de 2022.

coNSidEraNdo  o impedimento do corregedor Geral Penitenciário, em 
exercício, VITOR RAMOS EDUARDO, tendo em vista ter figurado como pre-
sidente da comissão Sindicante;
coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos do Processo administrativo disciplinar nº 
6534/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar responsabilidade administrativa 
e funcional do servidor o.J.M.S. (M.f.: 5949951), referente ao acúmulo 
ilegal de dois cargos públicos pelo servidor em comento, quais sejam 01 
(um) de agente comunitário de Saúde, lotado na Secretaria Municipal de 
Bragança/Pa e outro de Policial Penal junto a esta Secretaria de Estado 
de administração Penitenciária- SEaP/Pa, com fulcro no art. 190, iV, X, 
Xiii, da lei Estadual nº 5.810/1994, com nova redação dada pela lei nº 
9.230/2021, atentando-se para o rito sumário, conforme previsão descrita 
no art. 191, § 2º e seguintes da lei  Estadual 5.810/1994;
coNSidEraNdo que a comissão Processante, após análise criteriosa e 
imparcial dos autos, pugnou pela aBSolViÇÃo do acusado o.J.M.S. (M.f.: 
5949951), com fulcro no artigo 221, §1º, da lei nº 5.810/1944- rJU, tendo 
em vista que o acusado já havia optado pelo cargo nesta SEaP há, apro-
ximadamente, 01 (um) ano e 03(seis) meses, sanando, o ilícito e fazendo 
jus ao direito do art. 191, caput do rJU;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar a aBSolViÇÃo do ser-
vidor o.J.M.S. (M.f.: 5949951), tendo em vista supramencionado, com fulcro no 
art. 221, §1° do rJU, e posterior arQUiVaMENTo do presente feito, com fulcro, 
por analogia, no art. 201, i, do rJU c/c art. 105, §4º da lei nº 8.972/2020;
art. 2º - Encaminhar o relatório conclusivo e a decisão à diretoria de Ges-
tão de Pessoas para registro nos assentamentos funcionais dos servidores.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 835503
Portaria Nº 1013/2022-cGP/seaP
 BeLÉM (Pa), 28 de JULHo de 2022.

coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
6309/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar avarias no veículo ETioS, placa 
PSZ-9679, conduzido pelo motorista desta SEaP/Pa, conforme memorando nº 
179/2020-cTraNS/SEaP, de 17/12/2020, encaminhado via PaE 2020/1074338;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa 
e imparcial dos autos, pugnou pelo arQUiVaMENTo, tendo em vista a 
inexistência de prática de transgressão disciplinar no presente feito em 
desfavor do servidor desta SEaP/Pa, com fulcro no art. 201, i, da lei n° 
5.810/1994-rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar o arQUiVa-
MENTo, do presente feito, com fulcro, por analogia, no art. 201, i, da lei 
5.810/1994- rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ViTor raMoS EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 835517

Portaria Nº 1014/2022-cGP/seaP
 BeLÉM (Pa), 28 de JULHo de 2022.

coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
5656/2020-cGP/SEaP, objetivando apurar suposta conduta de servidores 
lotados no centro de recuperação regional de cametá, conforme fatos 
narrados em Termos de diligência realizados por esta corretiva no dia 
23/09/2020;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, pugnou pelo arQUiVaMENTo, tendo em vista a ausência 
de provas de materialidade e autoria no caso em tela, com fulcro no art. 
201, i, da lei n° 5.810/1994-rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar o arQUiVa-
MENTo, do presente feito, com fulcro, por analogia, no art. 201, i, da lei 
5.810/1994- rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ViTor raMoS EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 835519
Portaria Nº 1015/2022-cGP/seaP
 BeLÉM (Pa), 28 de JULHo de 2022.

coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
6322/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar avarias no veículo JETTa, placa 
oTK-3667, conduzida pelo motorista P.a.f.B.J. (M.f.: 57210874), conforme 
Memorando nº 072/2021-cTraNS/SEaP, de 18/01/2021, encaminhado via 
PaE nº 2021/63216;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, pugnou pelo arQUiVaMENTo, diante da ausência de 
comprovação do motivo da denúncia, com fulcro no art. 201, i, da lei n° 
5.810/1994-rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar o arQUiVa-
MENTo, do presente feito, com fulcro, por analogia, no art. 201, i, da lei 
5.810/1994- rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ViTor raMoS EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 835520
Portaria Nº 1012/2022-cGP/seaP
 BeLÉM (Pa), 28 de JULHo de 2022.

coNSidEraNdo o disposto pela lei Estadual nº 5.810/94-rJU;
coNSidEraNdo os autos da Sindicância administrativa investigativa nº 
6595/2021-cGP/SEaP, objetivando apurar suposta agressão física sofrida 
por preso, custodiado no centro de recuperação regional agrícola “  Ma-
riano antunes”, ocorrida em 29/01/2021, conforme noticiado por meio do 
ofício nº 070/2021/MP/4ªPJMaB, de 03/02/2021;
coNSidEraNdo que a comissão Sindicante, após análise criteriosa e im-
parcial dos autos, pugnou pelo arQUiVaMENTo, tendo em vista a inexis-
tência de prática de transgressão disciplinar no presente feito em des-
favor dos servidores desta SEaP/Pa, com fulcro no art. 201, i, da lei n° 
5.810/1994-rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020;
rESolVE:
art. 1º - acaTar, o relatório conclusivo e dETErMiNar o arQUiVa-
MENTo, do presente feito, com fulcro, por analogia, no art. 201, i, da lei 
5.810/1994- rJU c/c art. 105, §4° da lei n° 8.972.2020.
art. 2º - oficiar ao comando Geral da Policia Militar do Estado do Pará, 
referente as supostas agressões às PPls rariSoN da SilVa araUJo  e 
SiQUEira, supostamente, praticada pelo Policial Militar diMiTri, no  cen-
tro de recuperação regional agrícola “Mariano antunes”, bem como à 4ª 
Promotora de Justiça de Marabá, acerca da presente decisão.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ViTor raMoS EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 835515
Portaria Nº 0998/2022-cGP/seaP  
BeLÉM (Pa), 26 de JULHo de 2022.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de SiNdicÂNcia adMiNiSTraTiVa 
diSciPliNar nº 7078/2022-cGP/SEaP, em desfavor da servidora r.c.c.c 
(M.f.: 5556430), diretora, objetivando apurar a responsabilidade admi-
nistrativa e/ou funcional, por suposto ato preconceituoso quanto à opção 
sexual da transexual Maria ESTEr ModESTo rodriGUES (iNfoPEN 
86387), conforme Sindicância administrativa investigativa nº 6793/2022. 
a servidora, incorreu, em tese, nos art. 177, ii e Vi c/c art. 189, caput, da 
lei Estadual nº 5.810/1994-rJU/SEaP;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores rodriGo coS-
Ta PiNHEiro dE SoUSa, (M.f.: 54196889)– Presidente; ElToN da coSTa 
fErrEira, (M.f.: 57202521) – Membro; JaYMErSoN carloS PErEira Mar-
QUES, (M.f.: 57218644) – Membro, para conduzirem as investigações.
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art. 3º – dEliBErar que os membros da comissão tenham dedicação 
exclusiva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Se-
cretaria e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências 
necessárias à instrução do feito.
art. 4º – dETErMiNar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deve-
rá a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - coMUNicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos 
assentamentos funcionais.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
 ViTor raMoS EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 835546
Portaria Nº 1006/2022-cGP/seaP  
BeLÉM (Pa), 27 de JULHo de 2022.

coNSidEraNdo  o impedimento do corregedor Geral Penitenciário, em 
exercício, VITOR RAMOS EDUARDO, tendo em vista ter figurado como pre-
sidente das comissão Sindicante;
coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diS-
ciPliNar nº 7085/2022-cGP/SEaP, em desfavor do servidor U.r.c.J. (M.f.: 
5950179), objetivando apurar a responsabilidade administrativa e funcional, 
referente ao suposto uso desmedido de contenção dentro do centro de re-
cuperação feminino de Marabá- crfM, conforme Sindicância administrativa 
investigativa nº 6282/2021. o servidor infringiu, em tese, aos art. 177, Vi, 
art. 189, caput c/c o art. 190, i, todos da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores BrUNo coS-
Ta PiNHEiro dE SoUSa, M.f.: 55585599 – Presidente; ElToN da coS-
Ta fErrEira, M.f.: 57202521 – Membro; JaYMErSoN carloS PErEira 
MarQUES, M.f.: 57218644 – Membro, para conduzirem as investigações;
art. 3º – dEliBErar que os membros da comissão tenham dedicação 
exclusiva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Se-
cretaria e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências 
necessárias à instrução do feito;
art. 4º – dETErMiNar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 201, parágrafo único, da lei Estadual nº 5.810/1994-rJU, assim 
como, deverá a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apu-
ração;
art. 5º - coMUNicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registros nos 
assentamentos funcionais;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
arTHUr rodriGUES dE MoraES
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 835540
Portaria Nº 0996/2022-cGP/seaP  
BeLÉM (Pa), 26 de JULHo de 2022.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, assegu-
rando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 199 
da lei 5.810/1994 e art. 105, § 1° da lei n°8.972/2020;
rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de Sindicância administrativa inves-
tigativa nº 7076/2022-cGP/SEaP, objetivando apurar os fatos narrados 
no ofício nº 04/2022-GJ/VEP/rMB e ofício nº 49/2022-GaB/SEaP/Pa, de 
24/06/2022, acerca de supostas agressões físicas aos seguintes custo-
diados PaUlo aNdrE MarQUES BraGa (iNfoPEN 40194),  alEXaNdrE 
SoUSa coSTa (iNfoPEN 91503), ErENilToN fErrEira SoUSa (12699), 
BrUNo PErEira doS rEMEdioS (iNfoPEN 10553), WViNcia GoMES 
dE aZEVEdo (iNfoPEN 81522) e MaUricio MiraNda fariaS (iNfoPEN 
117864);
art. 2 º - dESiGNar aNdrÉ SilVa dE oliVEira, (M.f.: 42811) – Presi-
dente; ElToN da coSTa fErrEira, (M.f.:57202521) – Membro; e EliZa-
BETH MalcHEr VilHENa, (M.f.:5464285) – Membro, para conduzirem as 
investigações;
art. 3º - dETErMiNar a comissão sindicante que apresente relatório con-
clusivo ao final da investigação.
art. 4º - claSSificar o presente processo como de tramitação prioritária, 
nos termos da PorTaria Nº 420/2014 – cGP/SEaP.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ViTor raMoS EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 835543
Portaria Nº 0997/2022-cGP/seaP  
BeLÉM (Pa), 26 de JULHo de 2022.

coNSidEraNdo que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência 
de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos 
fatos, mediante Sindicância ou Processo administrativo disciplinar, asse-
gurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art.110 ao art. 124, 
§1°todos da lei nº 8.972/2020;

rESolVE:
art. 1º - dETErMiNar a instauração de SiNdicÂNcia adMiNiSTraTiVa 
diSciPliNar nº 7077/2022-cGP/SEaP, em desfavor do servidor E.P.M. 
(M.f.: 5950142), policial penal, objetivando apurar a responsabilidade ad-
ministrativa e/ou funcional, por suposta ameaça a servidora lotada na cen-
tral de Triagem Masculina de abaetetuba- cTMabt, conforme Sindicância 
administrativa investigativa nº 6909/2022.  o servidor infringiu, em tese, 
aos arts. 177, ii e Vi, art. 178, Xi c/c art. 189, todos da lei Estadual nº 
5.810/1994- rJU;
art. 2º – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores BrUNo coSTa 
PiNHEiro dE SoUSa, (M.f.: 55585599) – Presidente; ElToN da coSTa 
fErrEira, (M.f.: 57202521) – Membro; JaYMErSoN carloS PErEira 
MarQUES, (M.f.: 57218644) – Membro, para conduzirem as investigações.
art. 3º – dEliBErar que os membros da comissão tenham dedicação 
exclusiva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Se-
cretaria e aos demais órgãos da administração Pública para as diligências 
necessárias à instrução do feito.
art. 4º – dETErMiNar à referida comissão que obedeça ao estatuído no 
artigo 201, parágrafo único, da lei nº 5.810/1994-rJU, assim como, deve-
rá a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração.
art. 5º - coMUNicar à diretoria de Gestão de Pessoas para registro nos 
assentamentos funcionais.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ViTor raMoS EdUardo
corregedor-Geral Penitenciário, em exercício.

Protocolo: 835544

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 2271/2022 - dGP/seaP  
BeLÉM/Pa, 03 de aGosto de 2022.

Nome: EliaNE alVES da SilVEira, Matrícula nº 54182667/3; cargo: Téc-
nico em Gestão Penitenciária - Medicina.
Período aquisitivo 2ª etapa: 2015/2018
Período de Gozo: 08/08/2022 a 06/09/2022 (30) dias.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 835957

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
Processo Nº 2022/64394

PreGÃo eLetrÔNico Nº 022/2022
a Secretaria de Estado de administração Penitenciária - SEaP/Pa, por meio 
do seu Secretário de Estado de administração Penitenciária, no uso de 
suas atribuições legais e depois de constatada a regularidade dos atos 
procedimentais decide HoMoloGar o item referente ao Pregão Eletrônico 
nº 022/2022, que tem como objeto da presente licitação a aquisição de 
colchão caixa de ovo – densidade d33 – tipo solteiro, à empresa discri-
minada na tabela abaixo e HoMoloGar os atos praticados  referentes ao 
Pregão Eletrônico, pelo critério de julgamento pelo menor preço Por iTEM, 
conforme abaixo:

eMPresa: J M FoNseca MartiNs Ltda –
cNPJ: 35.822.821/0001-98

iteM descriÇÃo UNd QUaNt VaLor UNitÁrio

01
álcool ETÍlico colcHÃo caiXa 

dE oVo – dENSidadE d33 – 
TiPo SolTEiro.

UNd 20.000 r$ 52,15

Valor ToTal HoMoloGado r$ 1.043.000,00 
 
Belém-Pa, 27/07/2022.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES
respondendo pela Secretaria de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 835567

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

terMo aditiVo ao coNVÊNio 007/2019
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 do 
convênio nº 007/2019 e a prorrogação do instrumento por 12 (doze) meses.
convênio: 007
Exercício: 2019
Valor global: r$ 129.150,72 (cento e vinte e nove mil cento e cinquenta 
reais e setenta e dois centavos).
Partes:
Beneficiário ente Público: Secretaria de Estado de Administração Peniten-
ciária - SEaP
concedente: Juparanã comercial agrícola lTda
Nome do ordenador: Marco antônio Sirotheau corrêa rodrigues.

Protocolo: 835489
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diÁria
.

Portaria Nº: 00041/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: coNdUZir VTr coM PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia.
origem: MaraBá
destino: ToMÉ-aÇU
Servidor(es):
5949653 - fErNaNdo GoNcalVES dE alMEida - Policial PENal
5954335 - UaNdEr rodriGUES doS SaNToS - Policial PENal
5741645 - JoSE EVaNdro liMa - MoToriSTa
Período: 11/07/2022 a 12/07/2022
diária(s): 1 e ½ (uma diária e meia)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 835925
diÁria

Portaria Nº: 00057/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: coNdUZir VTr coM PPl EM caráTEr dE TraNSfErÊNcia.
origem: MocaJUBa
destino: MariTUBa
Servidor(es):
5850576 - aNdErSoN corrEa ViEira - MoToriSTa
5921678 - rENaN PErEira MiraNda - aGENTE PENiTENciário
5957824 - PEdro caldaS raMoS - aGENTE PENiTENciário
Período: 22/07/2022 a 22/07/2022
diária(s): ½ (meia diária)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 835927
diÁria

Portaria Nº: 00058/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: coNdUZir VTr coM PPl Para ParTiciPar dE SESSÃo do Tri-
BUNal do JUri.
origem: SaNTa iZaBEl do Pará
destino: cUrUÇá
Servidor(es):
80015466 - roSiNaldo dE liMa da rocHa - aGENTE PENiTENciário
5949520 - HUGo MaGalHaES MarTiNS - Policial PENal
5957697 - EdilSoN doS SaNToS PorTo JUNior - aGENTE PENiTENciário
Período: 27/07/2022 a 27/07/2022
diária(s): ½ (meia diária)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 835929
diÁria

Portaria Nº: 00061/2022/diÁrias/dGP/seaP/Pa
objetivo: coNdUZir VTr coM PPl Para ParTiciPar dE SESSÃo do Tri-
BUNal do JUri.
origem: caPaNEMa
destino: BElÉM
Servidor(es):
5949701 - fraNciSco SolaNGio ViEira - Policial PENal
5928384 - ElToN BaraTa do carMo - Policial PENal
54180771 - GioVaNY riTa MaToS BarroSo - MoToriSTa
Período: 03/08/2022 a 03/08/2022
diária(s): ½ (meia diária)
ordenador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 835932
diÁria

Portaria Nº 2193/2022
objetivo: rEaliZar SUPErViSÃo do cUrSo dE arTEfaToS dE coNcrE-
To – aUla PráTica.
fundamento legal: art. 145 da lei 5.810/94
origem: BElÉM/cTP
destino: MaraBá/Pa
Servidor (es): 5963494 – raiMUNdo NoNaTo GoMES PErEira – coordENa-
dor; 5575036 – MilToN caldaS NaSciMENTo – aUXiliar oPEracioNal.
Período: 26 a 30/7/2022 - diária(s): 4 e ½ (quatro e meia)
ordENador: arTHUr rodriGUES dE MoraES

Protocolo: 835898

FÉrias
Portaria Nº 2147/22/dGP/seaP, de 25/07/22

o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições le-
gais que lhe são conferidas pela Portaria de nº 595/2021-GaB.SEaP, de 
08/06/2021.
coNSidEraNdo o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550, de 13/04/2021.
rESolVE: coNcEdEr fÉriaS, de acordo com o art. 74 da lei nº 5.810/94, aos 
servidores abaixo relacionados, a serem gozados no período determinado:
Nº; NoME; MaTrÍcUla; 1º PErÍodo; 2º PErÍodo.
1; aldo da coSTa MaciEl; 5949774; 16.09.22 a 30.09.22; 16.12.22 
a 30.12.22 / 2; criSTiaNo dE SoUSa BarroS; 6403842; 12.09.22 a 
26.09.11; 16.12.22 a 30.12.22 / 3; darci coSTa dE oliVEira; 5954188; 
01.09.22 a 15.09.22; 15.12.22 a 29.12.22 / 4; diEGo EUclidES cor-
dEiro MarQUES; 5952586; 05.09.22 a 19.09.22; 16.11.22 a 30.11.22 
/ 5; EricliS GaBriEl cUNHa SilVa MoraiS; 5946996; 01.09.22 a 
15.09.22; 01.10.22 a 15.10.22 / 6; JaYMErSoN carloS PErEira Mar-
QUES; 57218644; 16.09.22 a 30.09.22; 02.12.22 a 16.12.22 / 7; Jo-
SirElda da SilVa araUJo oliVEira; 5946991; 15.09.22 a 29.09.22 
15.11.22 a 29.11.22 / 8; lEoMar SilVa PErEira; 5917625; 01.09.22 a 
15.09.22; 01.10.22 a 15.10.22 / 9; lEoNYldo dE SoUSa rEiS; 5953839; 
01.09.22 a 15.09.22; 01.01.23 a 15.01.23 / 10; NorBErTo JUNior Bar-
roS do aMaral; 55590035; 05.09.22 a 19.09.22; 26.12.22 a 09.01.23 

/ 11; PollYaNa MicHElY Maia orfali; 57192191; 28.09.22 a 12.10.22; 
06.12.22 a 20.12.22 / 12; TalYTa rEGiNa VilHENa PiNTo BaTiSTa; 
5952541; 08.09.22 a 22.09.22 16.11.22 a 30.11.22.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 835551
FÉrias

Portaria Nº 2258/22/dGP/seaP, de 02/08/22.
coNcEdEr 30 (TriNTa) dias de fÉriaS, de acordo com o art. 74 da lei 
nº 5.810/94, ao servidor Valdo JoSE MEdEiroS dE MElo, Matrícula n.º 
5773091, no período de 01/08/22 a 30/08/22, referente ao exercício de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 835552
sUsPeNsÃo de FÉrias

Portaria Nº 2268/22/dGP/seaP, de 03/08/22.
SUSPENdEr o gozo de férias, previsto para o período de 01/08/22 a 
30/08/22, referente ao servidor JUNior da SilVa araUJo, matrícula nº 
5940762, de acordo com o art.74, §2º, da lei nº 5.810/94.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 835939
eXcLUsÃo de FÉrias

Portaria Nº 2270/22/dGP/seaP, de 03/08/22.
EXclUir nos termos do art.74, §2º, da lei nº 5.810/94, da portaria de 
férias nº 2146/22/dGP/SEaP, de 25/07/22, publicada no doE nº 35.066, 
de 03/08/22, os servidores abaixo relacionados:
Nº; NoME; MaTrÍcUla;
1; aBraao SoUSa aS; 6403711 / 2; MarcoS PaUlo BarBoSa doS SaN-
ToS; 57211514.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 835942
iNterrUPÇÃo de FÉrias

Portaria Nº 2272/22/dGP/seaP, de 03/08/22.
iNTErroMPEr nos termos do art.74, §2º, da lei nº 5.810/94, a contar de 
02/08/22, as férias do servidor lUiS carloS loUrEdo do NaSciMENTo, 
matrícula nº 5950042, concedidas através da Portaria nº 1910/22/dGP/
SEaP, de 01/07/2022, publicada no doE nº 35.037, de 07/07/2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 835981

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 2269/2022 – dGP/seaP 
BeLÉM/Pa, 03 de aGosto de 2022.

Nome: fraNciNaldo riBEiro doS SaNToS, Matrícula nº 5953941/1; 
cargo: Policial Penal.
assunto: licença Gala
Período: 22/07/2022 a 29/07/2022
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 835851
Portaria N° 2261/2022/dGP/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 03 de aGosto de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
EXclUir da PorTaria N° 423/2022/dGP/SEaP/Pa de 14/02/2022, publi-
cada no doE n° 34.865 de 15/02/2022, rUBENS SilVa da coSTa, matrí-
cula funcional n° 5890352/4, da Função Gratificada de Supervisor de Equi-
pe Penitenciária (GSEP), da lotação na central de Triagem Metropolitana 
iii (cTM iii), em virtude de solicitação, a contar de 03 de agosto de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 835825
Portaria N° 2265/2022/dGP/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 03 de aGosto de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
EXclUir da PorTaria N° 1120/2020/GaB/SEaP/Pa de 19/12/2020, 
publicada no doE n° 34.459 de 14/01/2020, WaldEci BarBoSa dE 
SOUSA, matrícula funcional n° 5949939/1, da Função Gratificada de 
Supervisor de Equipe Penitenciária (GSEP), da lotação no centro de 
recuperação Penitenciário do Pará iii (crPP iii), em virtude de solicitação, 
a contar de 01 de agosto de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 835842
Portaria N° 2266/2022/dGP/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 03 de aGosto de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
EXclUir da PorTaria N° 06/2022/dGP/SEaP/Pa de 04/01/2022, 
publicada no doE n° 34.846 de 28/01/2022, MarcElo PiNTo diaS, 
matrícula funcional n° 5953912/1, da Função Gratificada de Supervisor 
de Equipe Penitenciária (GSEP), da lotação no centro de recuperação 
Penitenciário do Pará V (crPP V), em virtude de solicitação, a contar de 03 
de agosto de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 835845
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Portaria N° 2264/2022/dGP/seaP/Pa
BeLÉM-Pa, 03 de aGosto de 2022.

o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
EXclUir da PorTaria N° 462/2018/GaB/SUSiPE/Pa de 18/05/2018, 
publicada no doE n° 33.622 de 22/05/2018, lUiZ JorGE MarVÃo filHo, 
matrícula funcional n° 54185837/2, da Função Gratificada de Supervisor 
de Equipe Penitenciária (GSEP), da lotação na central de Triagem da 
Marambaia (cTMaB), em virtude de solicitação, a contar de 01 de agosto 
de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 835838
Portaria N° 2263/2022/dGP/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 03 de aGosto de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
EXclUir da PorTaria N° 2049/2021/dGP/SEaP/Pa de 19/08/2021, 
publicada no doE n° 34.676 de 20/08/2021, THiaGo dE SoUSa GoMES, 
matrícula funcional n° 5954371/1, da função Gratificada de Supervisor de 
Equipe Penitenciária (GSEP), da lotação no Presídio Estadual Metropolitano 
i (PEM i), em virtude de solicitação, a contar de 01 de agosto de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 835835
Portaria N° 2262/2022/dGP/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 03 de aGosto de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
EXclUir da PorTaria N° 2520/2021/dGP/SEaP/Pa de 29/09/2021, 
publicada no doE n° 34.717 de 30/09/2021, aldEMar coSTa da SilVa, 
matrícula funcional n° 5953881/1, da Função Gratificada de Supervisor de 
Equipe Penitenciária (GSEP), da lotação na Unidade Semiaberto Masculina 
de Marabá (USMM), em virtude de solicitação, a contar de 18 de julho de 
2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 835830
Portaria N° 2259/2022/dGP/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 03 de aGosto de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
EXclUir da PorTaria N° 565/2021/dGP/SEaP/Pa de 16/06/2021, 
publicada no doE n° 34.618 de 22/06/2021, oSiriS loBaTo dE SoUSa, 
matrícula funcional n° 5920122/2, da Função Gratificada de Supervisor de 
Equipe Penitenciária (GSEP), da lotação no Presídio Estadual Metropolitano 
i (PEM i), em virtude de solicitação, a contar de 27 de julho de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 835819
Portaria N° 2260/2022/dGP/seaP/Pa

BeLÉM-Pa, 03 de aGosto de 2022.
o dirETor dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribuições legais,
rESolVE:
EXclUir da PorTaria N° 408/2020/GaB/SEaP/Pa de 19/05/2020, publicada 
no doE n° 34.235 de 28/05/2020, raiMUNdo PErEira BEZErra, matrícula 
funcional n° 7565587/2, da Função Gratificada de Supervisor de Equipe 
Penitenciária (GSEP), da lotação na central de Triagem Metropolitana iii (cTM 
iii), em virtude de solicitação, a contar de 02 de agosto de 2022.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 835823
terMo de HoMoLoGaÇÃo
Processo Nº 2022/64394

PreGÃo eLetrÔNico Nº 022/2022 – seaP/Pa
a Secretaria de Estado de administração Penitenciária - SEaP/Pa, por 
meio do seu Secretário de Estado de administração Penitenciária, no 
uso de suas atribuições legais e após constatada a regularidade dos atos 
procedimentais decide: adJUdicar o objeto do certame em epígrafe, 
a saber: fornecimento de colchão caixa de ovo – densidade d33 – tipo 
solteiro, à empresa discriminada na tabela abaixo e HoMoloGar os atos 
praticados  referentes ao Pregão Eletrônico, pelo critério de julgamento 
menor preço Por iTEM, conforme abaixo: 

eMPresa: J M FoNseca MartiNs Ltda – 
cNPJ: 35.822.821/0001-98

iteM descriÇÃo UNd QUaNt VaLor UNitÁrio 

01 colcHÃo caiXa dE oVo – dENSi-
dadE d33 – TiPo SolTEiro. UNd 20.000 r$ 52,15

Valor ToTal HoMoloGado r$ 1.043.000,00 

Valor ToTal HoMoloGado: r$ 1.043.000,00 (um milhão, quarenta e 
três reais) 27/07/2022.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrÊa rodriGUES
respondendo pela Secretaria de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 835990

Portaria Nº 214/2022 – GaB/seaP/Pa
BeLÉM - Pa, 01 de aGosto de 2022

o Secretário de Estado de administração Penitenciária do Pará, no uso de 
suas atribuições e competências, 
coNSidEraNdo o disposto no art. 87 da lei federal nº 8.666/1993;
rESolVE:
art. 1º. com fulcro nas normas esculpidas nos artigos do capítulo iV da lei 
federal nº 8.666/1993, bem como, nos artigos 104 a 125 da lei Estadual 
nº 8.972/2020 e na cláusula décima Primeira do contrato administrativo 
nº 100/2021-SEaP/Pa, acolher o relatório da comissão apuradora, 
instaurada por meio da Portaria nº 800/2021-GaB/SEaP/Pa, publicada 
no Diário Oficial do Estado do dia 22 de Dezembro de 2021, Edição nº 
34.806, para aplicar a penalidade de advertência à empresa GoldENPlUS 
coMÉrcio dE ProdUToS HoSPiTalarES lTda, inscrita no cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 17.472.278/0001-24, por violação 
à alínea a da cláusula Sexta do referido contrato administrativo.
art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES
respondendo pela Secretaria de Estado de administração Penitenciária do Pará

Portaria Nº 218/2022 – GaB/seaP/Pa
BeLÉM - Pa, 02 de aGosto de 2022

o Secretário de Estado de administração Penitenciária do Pará, no uso de 
suas atribuições e competências, 
coNSidEraNdo o disposto no art. 87 da lei federal nº 8.666/1993;
coNSidEraNdo a instrução do Processo administrativo Eletrônico nº 
2020/215775;
rESolVE:
art. 1º. com fulcro nas normas esculpidas nos artigos do capítulo iV da lei 
Federal nº 8.666/1993, especificamente o art. 87, bem como, nos artigos 
104 a 125 da lei Estadual nº 8.972/2020, acolher o relatório da comissão 
apuradora, instaurada por meio da Portaria nº 788/2021-ccoNT/dlcc/
GAB/SEAP/PA, publicada no Diário Oficial do Estado do dia 06 de Dezembro 
de 2021, Edição nº 34.786, para aplicar a penalidade de advertência à 
empresa M.f. da S. fraNco, inscrita no cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas sob o nº 08.084.503/0001-02, por violação à cláusula décima 
Segunda do contrato administrativo nº 55/2020-SEaP/Pa.
art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco aNToNio SiroTHEaU corrEa rodriGUES
respondendo pela Secretaria de Estado de administração Penitenciária do Pará

Protocolo: 835992

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 560 de 03.08.2022
Processo nº2022/484520
Servidor: Maria do cÉU BraGa MarTiNS, matrícula nº 32280-1, ocupan-
te do cargo de Técnico em Gestão cultural – Biblioteconomista.
Objeto: Designada como fiscal do contrato nº 239/2022 a ser celebrado entre 
a Secretaria de Estado de cultura e a empresa PrÓSPEra SErVicE lTda, 
cujo objeto é o fornecimento de alimentação pronta para eventos, referente 
ao Pregão Eletrônico 014/2021-fcP/ SrP 007/2021, da ata de registro de 
preços 013/2022-fcP, para atender as demandas desta SEcUlT.

Protocolo: 835465

.

.

coNtrato
.

coNtrato de coNcessÃo de PreMiaÇÃo da seLeÇÃo 
PÚBLica do editaL N.º 001/2022 – PrÊMio PreaMar 

de cULtUra e arte 2022
coNtrato: 244/2022

Processo Nº: 2022/735497
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$ 71.740,00 (setenta e um mil setecentos e quarenta reais)
daTa dE aSSiNaTUra: 03/08/2022
ViGÊNcia do coNTraTo: 03/08/2022 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.



80  diário oficial Nº 35.068 Quinta-feira, 04 DE AGOSTO DE 2022

ciENTif.dESPorT. E oUTraS PTrES: 158421 Pi: 1030008421c aÇÃo: 
258960 (BElÉM) fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8421.
SErVidor rESPoNSáVEl: designado pela PorTaria Nº 052 dE 10 dE 
fEVErEiro dE 2022.
arTiSTa PrEMiado: VErENa lEal NoGUEira - cPf: 005.588.382-60
ENdErEÇo: aVENida MaGalHÃES BaraTa, Nº. 517, Bloco B, Bairro: 
SÃo BraS, cEP 66060-281, BElÉM-Pa.
ordENador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 835699
coNtrato de coNcessÃo de PreMiaÇÃo da seLeÇÃo 
PÚBLica do editaL N.º 001/2022 – PrÊMio PreaMar 

de cULtUra e arte 2022
coNtrato: 245/2022

Processo Nº: 2022/781415
oBJETo: o presente contrato é resultante da premiação do edital especi-
ficado no preâmbulo deste instrumento, sendo o presente contrato parte 
integrante do edital do concurso. a SEcUlT, por meio do presente contra-
to, concede ao PREMIADO o prêmio referente ao projeto identificado, de 
acordo com as modalidades previstas no item 1.6, devidamente aprovado 
segundo os critérios previstos no respectivo Edital, com a finalidade de 
identificar, valorizar e dar visibilidade às atividades artísticas existentes nas 
diferentes regiões do território paraense. Em contrapartida, o PrEMiado 
se obriga, nos termos deste contrato, a observar as regras aqui estabeleci-
das, bem como no edital do concurso.  o presente contrato não caracteriza 
vínculo empregatício ou funcional do PrEMiado com a SEcUlT, constituin-
do-se, para todos os efeitos legais, em simples incentivo cultural ao artista 
do Estado do Pará, sem qualquer relação de subordinação e exaurindo-se 
a relação aqui firmada.
Valor: r$ 30.000,00 (trinta mil reais)
daTa dE aSSiNaTUra: 03/08/2022
ViGÊNcia do coNTraTo: 03/08/2022 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: 
277010 (TUcUrUÍ) fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8421.
SErVidor rESPoNSáVEl: designado pela PorTaria Nº 052 dE 10 dE 
fEVErEiro dE 2022.
arTiSTa PrEMiado: TaliTa lEMoS PiNHEiro - cPf: 846.149.942-53
ENdErEÇo: rUa araGUaia, 22, ParaVoá, cEP: 68455-001, TUcUrUÍ-Pa.
ordENador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 835844

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato - terMo aditiVo
terMo aditiVo: 01

Processo: 2022/747941
daTa dE aSSiNaTUra: 29 de junho de 2022.
ViGÊNcia: 01 de julho de 2022 a 30 de junho de 2023.
oBJETo: prorrogação do prazo de vigência do contrato por 12 meses.
Valor ToTal do coNTraTo: r$ 13.314,00 (treze mil e trezentos e ca-
torze reais)
JUSTificaTiVa: art. 57, ii, da lei 8.666/1993
doTaÇÃo orÇaMENTária
1) Valor de r$ 13.314,00 (para atender 12 meses do contrato).
Projeto atividade: 8338
fonte de recurso: 0101000000 (recursos ordinários)
Natureza da despesa: 339039 – oUTroS SErViÇoS dE TErcEiroS – 
PESSoa
JUrÍdica
PTrES: 158338
Pi: 412cTo8338c
aÇÃo: 231222
fUNcioNal ProGraMáTica: 13.122.1297-8338
coNTraTo: 008/2021
coNTraTado: cENTro dE iNTEGraÇÃo EMPrESa EScola - ciEE
cNPJ: 61.000.839/0001-55
ENdErEÇo: rua Tabapuã, 540, Bairro itaim-Bibi, cEP 04.533-001, São 
Paulo-SP.
ordENador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 835674

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 553/22, de 29.07.2022
fundamento legal: art. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24.01.1994
Servidor: Vanuza da conceição cardoso
cargo: coordenador de Educação e Extensão
Matrícula: 5966534/1
Quantidade de diárias: 5 e 1/2 (cinco e meia)
origem: Belém/Pa
destino: BraSÍlia/df
Período: 08.08.2022 a 13.08.2022
objetivo: Participação do aQUiloMBar em Brasília.
ordenador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira / Secretário 
de Estado de cultura/SEcUlT.

Protocolo: 835606

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01501

Processo Nº: 2022/921544
Valor: r$ 3.000,00 (três mil reais)
daTa da EMiSSÃo: 27/07/2022
OBJETO: Contratação de profissional qualificado nos termos do Edital de 
credenciamento 05/2021/SEcUlT, para atender à programação da 25ª fei-
ra Pan-amazônica do livro e das Multivozes.
oriGEM: Edital de credenciamento 05/2021/SEcUlT, inexigibilidade de 
licitação nº 012/2021..
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8928 fonte de recurso: 0117000000 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339036 - oUTroS SErViÇoS dE 
TErcEiroS - PESSoa fÍSica PTrES: 158928 Pi: 105TPB8928c aÇÃo: 
260968 fUNcioNal ProGraMáTica: 13.392.1503-8928.
SErVidor iNdicado coMo fiScal: allan Pinheiro de carvalho, matrícu-
la: 57188175-4.
coNTraTado: JoSE GEraldo XaViEr dE SENa – cPf Nº 304.223.022-87.
ENdErEÇo: TV. aNGUSTUra, 1402, Ed. GUaraPari, aPTo.502, PEdrEi-
ra, cEP.: 66080-180, BElÉM-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 835539
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 036/2022

 a Secretaria de Estado de cultura, neste ato, representada pelo Excelen-
tíssimo Senhor Secretário de Estado de cultura, BrUNo cHaGaS da SilVa 
rodriGES fErrEira, no uso de suas atribuições legais, rESolVE autori-
zar a contratação, mediante iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com funda-
mento no art. 25, ii, da lei federal Nº 8.666/93 e alterações posteriores, 
no valor de r$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais) de EXcElÊNcia EdU-
CAÇÃO E ENSINO LTDA, CNPJ 26.855.539/0001-16, para fins de curso de 
qualificação profissional, conforme processo administrativo 2022/752034.
Belém, 03 de agosto de 2022.
 BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGES fErrEira
Secretário de Estado de cultura

Protocolo: 835418
eXtrato - terMo aditiVo

terMo aditiVo: 06º (seXto)
Processo: 2022/972950

daTa dE aSSiNaTUra: 03 de agosto de 2022.
ViGÊNcia: 04 de agostro de 2022 a 03 de agosto de 2023.
oBJETo: prorrogação do prazo de vigência do contrato por 12 meses.
Valor ToTal do coNTraTo: r$ 119.837,88 (cento e dezenove mil e 
oitocentos e trinta e sete reais e oitenta e oito centavos)
JUSTificaTiVa: art. 57, ii, da lei 8.666/1993
doTaÇÃo orÇaMENTária
1) Valor mensal de r$9.986,49
2) Valor total de r$ 119.837,88 ( para atender 12 meses do contrato)
Projeto atividade: 8338
fonte de recurso: 0101006355 (recursos ordinários)
Natureza da despesa: 339033-PaSSaGENS E dESPESaS coM locoMoÇÃo
PTrES: 158338
Pi: 412cTo8338c
aÇÃo: 232293
fUNcioNal ProGraMáTica: 13.122.1297-8338
coNTraTo: 022/2018
coNTraTado: iGor rUSEf roSa
cNPJ: 12.040.805/0001-48
ENdErEÇo: Tv. José Pio, nº 709, cEP: 66.050-240, Bairro Umarizal, Be-
lém-Pa
ordENador: Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira

Protocolo: 835700
iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 037/2022

a Secretaria de Estado de cultura, neste ato representada pelo Senhor 
Secretário de Estado de cultura, BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES 
fErrEira, no uso de suas atribuições legais, rESolVE autorizar a con-
tratação, mediante iNEXiGiBilidadE dE liciTaÇÃo, com fundamento no 
art. 25, ii e art. 13, iV da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, no valor 
de 7.520,39 (sete mil quinhentos e vinte reais e trinta e nove centavos), 
o iNSPEr, para participação da servidora denise Pinheiro Santos Mendes, 
sob matrícula funcional n.º 8001349/4, no curso presencial de curta du-
ração coMPliaNcE, a ser realizado em São Paulo/SP, nos dias 22 á 26 de 
agosto de 2022, com carga horaria de 36 h,
conforme regular processamento nos autos do Processo administrativo nº 
2022/908961.
Belém/Pa, 03 de agosto de 2022.
BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira
Secretário de Estado de cultura

Protocolo: 835788
iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato

Nota de eMPeNHo da desPesa: 2022Ne01513
Processo Nº: 2022/852605

Valor: r$ 3.760,00 (três mil setecentos e sessenta reais)
daTa da EMiSSÃo: 22/07/2022
OBJETO: Aquisição de fitas de impressão colorida para atender às necessi-
dades de uso desta Secretaria.
oriGEM: cotação eletrônica n° 015/2022.
orÇaMENTo: Projeto atividade: 8338 fonte de recurso: 0101006356 (re-
cursos ordinários) Natureza da despesa: 339030 – MaTErial dE coNSU-
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Mo PTrES: 158338 Pi: 412cTo8338c aÇÃo: 231148 fUNcioNal Pro-
GraMáTica: 13.122.1297-8338.
SErVidor iNdicado coMo fiScal:, : EdNo alEX Mafra riBEiro Ma-
trícula: nº 5964068-1.
coNTraTada: iMPErial MaSTEr lTda – cNPJ n°: 31.098.102/0001-15.
ENdErEÇo: r GENEral GUrJao, 1083, loJa 1, cENTro, cEP 68.600-
000, BraGaNÇa-Pa.
ordENador: BrUNo cHaGaS da SilVa rodriGUES fErrEira

Protocolo: 835908
..

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº1639 de 03 de aGosto de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
nº2022/706256.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais da “oficiNa: PENSaMEN-
To E PráTica Na arTE coNTEMPorÂNEa – da PESQUiSa a EXiBiÇÃo” 
referente à iN 1044/2022– fcP, fiScal TiTUlar, o (a) servidor (a) Pablo 
José de Souza Mufarrej, matrícula nº: 57195692/ 3, cargo: TEcNica EM 
GESTÃo cUlTUral, Setor/local de Trabalho: darT - casa das artes, e 
como fiScal SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a) Márcio lins de carvalho 
matrícula nº: 4185368/457213662/1; cargo: ass cultural, Setor/local de 
Trabalho: darT - casa das artes.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’ oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará - fcP

Protocolo: 835770
Portaria Nº 1641 de 03 de aGosto de 2022

o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.959, de 05 de maio de 2022.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE nº 
2022/275806.
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais da “PaUTa liVrE – aPoio 
À ProdUÇÃo arTiSTica 2022 – Teatro Margarida Schivasappa” referente 
ao Edital Nº 005/ 02 de maio de 2022 – fcP, fiScal TiTUlar, o (a) servidor 
(a) JoSÉ Jairo SilVa do NaSciMENTo, matrícula nº: 55208006/1;cargo: 
aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo, Setor/local de trabalho: dic, e como fiS-
cal SUBSTiTUTo, o (a) servidor (a)JUliaNa oliVEira SiNiMBU, matrícu-
la nº: 5959621/1;cargo: GErENTE, Setor/local de trabalho: dic.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’ oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará - fcP

Protocolo: 835897
Portaria Nº 1640 de 03 de aGosto de 2022

o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 33.782, de 16 de janeiro de 2019.
coNSidEraNdO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE: 
2022/89276,
rESolVE dESiGNar, para a função de fiscal do contrato nº 042/2022 – 
diaMoNd SErViÇoS dE liMPEZa E Mao dE oBra lTda, que tem como 
objeto a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na PrESTaÇÃo dE 
SErViÇoS dE NaTUrEZa coNTiNUada, Na árEa ESPEcÍfica dE MoTo-
riSTa, HaBiliTado Na caTEGoria d, coM forNEciMENTo dE MÃo dE 
oBra Para aTENdEr a fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará (fcP) 
E No iNTErior do ESTado do Pará, que tem como fiscal Titular: o ser-
vidor JoSÉ aUGUSTo rodriGUES da SilVa, matrícula nº: 57205072/2, 
cargo: aUXiliar oPEracioNal, Setor/local de Trabalho: cao e como fis-
cal Substituto a servidora roSa dE fáTiMa liMa dE oliVEira, matrícula 
nº: 327431 cargo: Engenheira civil, Setor/local de Trabalho: cao
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’ oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 835874

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 1642 – cGP/daF/FcP de 03 de aGosto de 2022
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, usando das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 
1986, nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela 
lei nº 6.576, de 03 de setembro de 2003, alterada pela lei nº 8.096, de 
1º de janeiro de 2015 e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, 
publicado no doE nº 34.488 de 10 de fevereiro de 2021.
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 98 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994, e ainda os termos do Processo Nº 2022/939194 de 26/07/2022.
rESolVE:
aUToriZar: 30 (trinta) dias de licença Prêmio à servidora YaNdra cari-
NE GalUPPo, matrícula nº 55586926/ 2, ocupante do cargo de TÉcNico 
EM GESTÃo cUlTUral – árEa: arTES cÊNicaS, lotada na coordenado-
ria da Promoção da leitura da diretoria da leitura e informação - dli, a 
gozar no período de 03/08/2022, correspondente a 1° parcela do triênio 
de 25/08/2017 a 30/03/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 835968

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 042/2022
Pae: 2022/89276

referente: ref. Pe nº 005/2022 - FcP
objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
natureza continuada, na área específica de motorista, habilitado na cate-
goria d, com fornecimento de mão de obra para atender a fundação cultu-
ral do estado do Pará (fcp) e no interior do estado do Pará
Vigência: 03/08/2022 à 03/08/2023
Valor Mensal: r$ 33.999,21/0
Valor Total: r$ 407.990,52
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.122.1297.8338; Plano in-
terno: 412.000.8338c, Natureza de despesa: 339037; fonte de recurso: 
0101.
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará – fcP, inscrita 
no cNPJ: 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, Bairro: 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa.
contratada: diaMoNd SErViÇoS dE liMPEZa E Mao dE oBra lTda, 
inscrita no cNPJ sob o nº 08.538.011/0001-31, neste ato representado 
pelo Sr. JoSÉ EliaS alVES flEXa portador da carteira de identidade nº 
2147538 SSP/Pa e cPf nº 124.684.282-34
data de assinatura: 03/08/2022
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 835904

.

.

aPostiLaMeNto
.

terMo de aPostiLaMeNto
Exercício 2022
o Estado do Pará por intermédio da fundação cultural do Estado do Pará – 
fcP, neste ato representado pelo Presidente, Guilherme relvas d’oliveira, 
no uso de sua competência conforme decreto do Governador publicado no 
doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021, considerando as alterações 
orçamentárias realizadas pela SEPLAN na codificação PTRES para o exer-
cício 2022, vem proceder o apostilamento dos contratos abaixo relaciona-
dos,com fundamento legal no art. 65, § 8º, da lei 8.666/93 e alterações:
 

contrato nº
apostila 
mento 

nº
Processo contratada cNPJ/cPF dotação orçamentária 

2022

001/2022 1 2021/546790
l f M MaNUTENÇÃo E 

rEParaÇÃo dE MáQUiNaS 
lTda

41.301.446/0001-
33

8338 0101 339039 
412.000.8338 c 231020; 
8338 0101 339039 EMEN-
da00042 231020; 8338 

0101 339030 EMENda00042 
231026

Belém, 03 de agosto de 2022
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 835780
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FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo aditiVo N° 002/2022 ao t.c Nº. 041/2018-res. 
Nº.001-FcG de 24.01.2020.

Partes: fundação carlos Gomes (concedente) e iSaQUE SilVa doS PaS-
SOS (Beneficiário)
objeto: Prorrogação de concessão de Bolsa para Professor Visitante, não 
acarretando acréscimo de despesa ao erário.
autorização: Processos nºs. 2020/375439 e 2022/725234
assinatura: 01.08.2022 - Vigência: 01.08.2022 a 31.07.2024
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo - Superintendente da fcG

Protocolo: 835724

.

.

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

..

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

errata
.

errata da Portaria de Férias Nº 199/2022, de 27 de JULHo de 2022, 
que trata da coNcESSÃo dE fEriaS, dos servidores, publicada em doE 
35.062 de 29 de Julho de 2022:
incluir:

NoMe Mat. adMissÃo PerÍodo aQUi-
sitiVo PerÍodo de GoZo

SilVaNa HollES BEZErra 7003803/1 07/07/1987 07/07/21 a 06/07/22 01/09 a 30/09/22

excluir

NoMe Mat. adMissÃo PerÍodo aQUi-
sitiVo PerÍodo de GoZo

fraNciSco dE aSSiS PErES forTUNaTo 3181316/1 05/02/1980 05/02/21 a 04/02/22 15/09 a 24/09/22

SErGio aNToNio aBdoN da coSTa 7005598/1 01/02/1989 01/02/21 a 31/01/22 01/09 a 30/09/22
onde se Lê

NoMe Mat. adMissÃo PerÍodo aQUi-
sitiVo PerÍodo de GoZo

lUcaS PErEira BarBoSa filHo 55586252/2 02/07/2012 02/07/21 a 01/07/22 05/09 a 19/09/22

TaTiaNa dE liMa riBEiro 80846120/1 04/07/2011 29/05/21 a 28/05/22 21/09 a 05/10/22

THaMYrES BadaraNE NicolaU GoN-
calVES 5946942/1 11/02/2019 11/02/20 a 10/02/21 12/09 a 26/09/22

ValMir rodriGUES coSTa 5947335/1 18/01/2019 18/01/21 a 17/01/22 15/09 a 14/10/22

Leia-se

NoME MaT. adMiSSÃo PErÍodo aQUiSiTiVo PErÍodo dE GoZo

lUcaS PErEira BarBoSa filHo 55586252/2 02/07/2012 02/07/20 a 01/07/21 05/09 a 19/09/22

TaTiaNa dE liMa riBEiro 80846120/1 04/07/2011 04/07/18 a 28/05/21 21/09 a 05/10/22

THaMYrES BadaraNE NicolaU GoN-
calVES 5946942/1 11/02/2019 11/02/21 a 10/02/22 12/09 a 26/09/22

ValMir rodriGUES coSTa 5947335/1 18/01/2019 18/01/21 a 17/01/22 20/09 a 19/10/22

Protocolo: 835949

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo Nº 001/2022
coNtrato Nº 032/2022

Processo Nº 2022/675930
objeto: o presente termo aditivo tem por objeto a alteração da cláusu-
la terceira, item 3.1, que prevê a forma de pagamento do contrato n.º 
032/2022, a qual passa a prever mensal e, de forma proporcional ao nú-
mero de licenças ativas, até o limite do valor global do contrato.
Justificativa: Art. 65, inciso II, alínea c da Lei Federal n. º 8.666/93.
data de assinatura: 26/07/2022
contratado: orBiTa TEcNoloGia E iNoVaÇÃo EirEli

cNPJ: 22.051.724/0001-05
Endereço: av. Governador José Malcher, n.º 153, sala 12, Bairro: Nazaré-
cEP: 66.040-281, Belém/Pa
ordenador: HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 835913

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 016/2022

Processo Nº 2022/543452
o Presidente da fUNdaÇÃo ParaENSE dE radiodifUSÃo - fUNTElPa, 
no uso de suas atribuições legais, regimentais e com fundamento no in-
ciso iV, art. 7° do decreto n° 3.555/00, inciso XXii, do art. 4°, da lei n° 
10.520/2002, art. 13, Vi do decreto federal 10.024/2019, art. 13, V do 
decreto Estadual e conforme parecer jurídico constante no Processo admi-
nistrativo nº 2022/543452, rESolVE: HoMoloGar a decisão do Pregoeiro 
Benedito ivo Santos Silva, referente ao Pregão Eletrônico nº 016/2022, 
que coNTraÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada EM forNEciMENTo dE 
SErViÇo dE TraNSMiSSÃo dE SiNaiS dE áUdio E VÍdEo (No PadrÃo 
Hd) EM fiBra ÓPTica aPaGada Na cidadE dE BElÉM, à seguinte em-
presa:
Empresa contratada: radio PoiNT SErViÇoS dE TElEcoMUNicaÇÕES 
lTda.
cNPJ: 05.604.512/0001-80
Valor GloBal Para 300 (trezentas) diária/locaÇÃo: r$ 1.590.000,00 
(um milhão quinhentos e noventa mil reais)
Belém, 03 de agosto de 2022.
Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 835599

terMo de adJUdicaÇÃo
.

terMo de adJUdicaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 016/2022

Processo Nº 2022/543452
o PrEGoEiro, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através 
da Portaria nº 013/2022, de 21 de janeiro de 2022, e observadas as dis-
posições da lei federal n.º. 10.520/2002, decreto nº. 3.555 de 2000, 
decreto federal nº 10.024/2019, decreto Estadual nº 534/2020, subsidia-
riamente, a lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, resolve “adJUdicar”, 
conforme art. 46 do decreto Estadual nº 534/2020, o Pregão Eletrônico 
nº 016/2022, que objetiva a coNTraÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada 
EM forNEciMENTo dE SErViÇo dE TraNSMiSSÃo dE SiNaiS dE áUdio 
E VÍdEo (No PadrÃo Hd) EM fiBra ÓPTica aPaGada Na cidadE dE 
BElÉM, à seguinte empresa:
Empresa contratada: radio PoiNT SErViÇoS dE TElEcoMUNicaÇÕES 
lTda.
cNPJ: 05.604.512/0001-80
Valor GloBal Para 300 (trezentas) diária/locaÇÃo: r$ 1.590.000,00 
(um milhão quinhentos e noventa mil reais)
Belém, 02 de agosto de 2022.
Benedito ivo Santos Silva
Pregoeiro Oficial/FUNTELPA

Protocolo: 835598

diÁria
.

Portaria N.º 200/2022, de 02 de aGosto de 2022.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando Nº 14/2022 – coJor/fUN-
TElPa, 27/07/2022, contidos nos autos do Processo N.º 2022/943526, de 
27/07/2022;
rESolVE:
coNcEdEr 1/2 (meia) diária ao servidor dioGo PUGET dE frEiTaS, ocu-
pante do cargo em comissão de aSSiSTENTE ii, Matrícula funcional n.º 
57206220/4, para custear despesas com viagem ao distrito de Mosqueiro, 
no período de 06/08/2022, com o objetivo de realizar cobertura jornalistica 
da transmissão da regata.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 835461
..

secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

.

Portaria
.

Portaria de Prorr. Nº755/2022-GaB/Pads. 
BeLÉM, 26 de JULHoL 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.
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coNSidEraNdo a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPli-
Nar SiMPlificado através da Portaria nº 367/2022-GaB/PadS de 24 de 
março de 2022, publicada no doE n° 34.909 de 28 de março de 2022;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 733/2022-cPadS, de 26 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 § 11, do art. 191 da lei Estadual nº 9.230, 
de 24 de março de 2021, que altera a lei Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994, por mais 15 (quinze) dias, o prazo para a conclusão dos trabalhos 
da comissão Processante, de que trata a Portaria acima referida, a contar da 
data subsequente ao termo final do último prazo então concedido;
ii – coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc.

Port. de redes/sUBst. Nº 756/2022-GaB/Pad. 
BeLÉM, 21 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 Portaria nº 347/2018-GaB/Pad de 22/11/2018, publi-
cado no doE edição nº 33.746 de 26/11/2018;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 732/2022, de 21 de julho de 
2022, da comissão Processante;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i - rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii - dESiGNar a servidora alciNETE do Socorro liMa da coSTa, Mat. 
nº 57211696-1, na condição de presidente do Processo administrativo dis-
ciplinar nº 151/2018-GaB/Pad de 22/05/2018, publicado no doE edição 
nº 33.628 de 30/05/2018, em substituição à servidora TaNia dE NaZa-
rÉ PaMPloNa SEaBra, matrícula nº 5618460-3 e iNclUir a servidora 
SaYoNara caMarGo foNTaNa, Mat. nº 773573-2, na composição de tal 
colegiado, na condição de membro;
iii - coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
iV – revogam-se as disposições em contrário;
V – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Port. de redes/sUBst. Nº 757/2022-GaB/Pad. 
BeLÉM, 21 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 Portaria nº 277/2018-GaB/Pad de 25/10/2018, publi-
cado no doE edição nº 33.728 de 26/10/2018;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 731/2022, de 21 de julho de 
2022, da comissão Processante;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i - rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii - dESiGNar a servidora alciNETE do Socorro liMa da coSTa, Mat. 
nº 57211696-1, na condição de presidente do Processo administrativo dis-
ciplinar nº 151/2018-GaB/Pad de 22/05/2018, publicado no doE edição 
nº 33.628 de 30/05/2018, em substituição à servidora TaNia dE NaZa-
rÉ PaMPloNa SEaBra, matrícula nº 5618460-3 e iNclUir a servidora 
SaYoNara caMarGo foNTaNa, Mat. nº 773573-2, na composição de tal 
colegiado, na condição de membro;
iii - coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
iV – revogam-se as disposições em contrário;
V – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Port. de redes/sUBst. Nº 758/2022-GaB/Pad. 
BeLÉM, 21 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 Portaria nº 240/2018-GaB/Pad de 13/09/2018, publi-
cado no doE edição nº 33.701 de 17/09/2018;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 730/2022, de 21 de julho de 
2022, da comissão Processante;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.

r E S o l V E:
i - rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii - dESiGNar a servidora alciNETE do Socorro liMa da coSTa, Mat. 
nº 57211696-1, na condição de presidente do Processo administrativo dis-
ciplinar nº 151/2018-GaB/Pad de 22/05/2018, publicado no doE edição 
nº 33.628 de 30/05/2018, em substituição à servidora TaNia dE NaZa-
rÉ PaMPloNa SEaBra, matrícula nº 5618460-3 e iNclUir a servidora 
SaYoNara caMarGo foNTaNa, Mat. nº 773573-2, na composição de tal 
colegiado, na condição de membro;
iii - coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
iV – revogam-se as disposições em contrário;
V – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Port. de redes/sUBst. Nº 759/2022-GaB/Pad. 
BeLÉM, 20 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 Portaria nº 237/2018-GaB/Pad de 13/09/2018, publi-
cado no doE edição nº 33.701 de 17/09/2018;
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 696/2022, de 20 de julho de 
2022, da comissão Processante;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i - rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii - dESiGNar a servidora alciNETE do Socorro liMa da coSTa, Mat. 
nº 57211696-1, na condição de presidente do Processo administrativo dis-
ciplinar nº 151/2018-GaB/Pad de 22/05/2018, publicado no doE edição 
nº 33.628 de 30/05/2018, em substituição à servidora TaNia dE NaZa-
rÉ PaMPloNa SEaBra, matrícula nº 5618460-3 e iNclUir a servidora 
SaYoNara caMarGo foNTaNa, Mat. nº 773573-2, na composição de tal 
colegiado, na condição de membro;
iii - coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
iV – revogam-se as disposições em contrário;
V – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Port. de redes/sUBst. Nº 760/2022-GaB/Pad. 
BeLÉM, 20 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 Portaria nº 183/2018-GaB/Pad de 20/06/2018, publi-
cado no doE edição nº 33.645 de 27/06/2018;prorrogado pela portaria nº 
250/2018 de 12/09/2018, publicado no doE- nº 33.701 de 17/09/2018.
coNSidEraNdo os termos do Memorando nº 695/2022, de 20 de julho de 
2022, da comissão Processante;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i - rEdESiGNar, de acordo com o disposto no art. 208, da lei Estadual 
nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo 
para a conclusão dos trabalhos da comissão Processante, de que trata a 
Portaria acima referida, a contar da data subsequente ao termo final do 
último prazo então concedido;
ii - dESiGNar a servidora alciNETE do Socorro liMa da coSTa, Mat. 
nº 57211696-1, na condição de presidente do Processo administrativo dis-
ciplinar nº 151/2018-GaB/Pad de 22/05/2018, publicado no doE edição 
nº 33.628 de 30/05/2018, em substituição à servidora TaNia dE NaZa-
rÉ PaMPloNa SEaBra, matrícula nº 5618460-3 e iNclUir a servidora 
SaYoNara caMarGo foNTaNa, Mat. nº 773573-2, na composição de tal 
colegiado, na condição de membro;
iii - coNValidar os atos praticados pela comissão Processante.
iV – revogam-se as disposições em contrário;
V – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Portaria de redes. Nº 761/2022-GaB/Pad. 
BeLÉM, 28 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 01/2022-NdE/SEdUc, de 
28/07/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, 
instaurado nos termos da Portaria nº 92/2019-GaB/Pad de 10/06/2019, 
publicada no doE n° 33.893 de 10/06/2019, prorrogado pela Portaria 
nº 231/2019-GaB/Pad de 01/10/2019, publicada no doE nº 33.998 de 
02/10/2019, requerendo o prosseguimento dos trabalhos processuais re-
ferenciados;



84  diário oficial Nº 35.068 Quinta-feira, 04 DE AGOSTO DE 2022

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 sUBst. Nº 762/2022-GaB/Pad. 
BeLÉM, 28 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 02/2022, datado em 28 de 
julho de 2022, da comissão Processante;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei Estadual nº 5.810/94-rJU.
r E S o l V E:
i – SUBSTiTUir o servidor raiMUNdo NoNaTo laUNÉ doS SaNToS, mat. 
nº 404071-2 ; pela servidora Maria daS GraÇaS dE oliVEira, mat. nº 
475510-1; para atuar no Processo administrativo disciplinar nº 92/2019-
GaB/Pad de 10/06/2019, publicado no doE n° 33.893 de 11/06/2019, na 
qualidade de membro;
ii – revogam-se as disposições em contrário;
iii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Protocolo: 835496
Portaria Nº 766/2022-GaB/Pad 

BeLÉM, 03 de aGosto de 2022.
o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administrati-
vo Eletrônico nº 2022/838034 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo os termos da Manifestação exarada pelo ouvidor/SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E S o l V E:
i – dETErMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPli-
Nar em desfavor do servidor o.a.S., matrícula nº 57203077, pelo cometi-
mento de transgressões, em tese, ao que dispõem os arts. 177, Vi, 178, V, 
c/c art. 190, iV, V e Xiii, da lei Estadual nº 5.810/94;
ii – afaSTar como medida preventiva o servidor o.a.S., matrícula nº 
57203077, de suas atividades funcionais desta Secretaria de Estado de 
Educação nos termos do art. 203, da lei nº 5.810/94;
iii – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores GlEicE daNiElE 
raiol alVES, matrícula nº 5902351-1, alBErTiNa do Socorro do carMo 
SilVa, matrícula nº 57213238-1 e roBErTo aNiZio doS SaNToS da coS-
Ta, matrícula nº 5902612-1, para sob a Presidência da primeira, apurarem 
no prazo inicial de 60 (sessenta) dias, o qual poderá ser prorrogado por igual 
período por conveniência e necessidade da administração Pública;
iV – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e 
Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências necessárias à 
instrução processual;
V – dETErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Portaria Nº 767/2022-GaB/siNd. 
BeLÉM, 03 de aGosto de 2022.

o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administrati-
vo Eletrônico nº 2022/309960 e as demais infrações conexas que emergi-
rem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo os termos da Manifestação exarada pelo procurador do 
Estado - SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E S o l V E:
i – dETErMiNar a instauração de SiNdicÂNcia iNVESTiGaTÓria para 
apurar denúncias constantes nos autos do Processo acima referenciado;
ii – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores alBErTiNa do 
Socorro da carMo SilVa, Mat. nº 57213238-1; e roBErTo aNiZio 
doS SaNToS da coSTa, Mat. nº 5902612-1., para, sob a presidência da 
primeira, apurarem no prazo inicial de 30 (trinta) dias, o qual poderá ser 
prorrogado por igual período por conveniência e necessidade da adminis-
tração Pública;

iii – dEliBErar que a comissão Sindicante terá dedicação exclusiva aos 
trabalhos apuratórios e, ainda, poderá reportar-se diretamente a autorida-
des e Órgãos da administração Pública ou proceder às diligências indispen-
sáveis à instrução processual;
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Portaria Nº 768/2022-GaB/Pad 
BeLÉM, 03 de aGosto de 2022.

o oUVidor dESTa SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo – SEdUc, 
usando a competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 704/2015 – 
GS/SEdUc de 28 de outubro de 2015.
coNSidEraNdo os fatos denunciados nos autos do Processo administra-
tivo Eletrônico nº 2022/166186. e as demais infrações conexas que emer-
girem no decorrer dos trabalhos;
coNSidEraNdo a Manifestação exarada pelo coordenador da oUVido-
ria/SEdUc/Pa;
coNSidEraNdo o disposto no art. 191-a, da lei nº 9.230, de 24 de março 
de 2021;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
r E S o l V E:
i – dETErMiNar a instauração de ProcESSo adMiNiSTraTiVo diSciPli-
Nar SiMPlificado em desfavor do servidor N.S.r., matrícula nº 545139-
1, pelo cometimento, em tese, de falta funcional constante de acumulo de 
cargo, de acordo com o previsto nos art. 178, i, c/c art. 190, Xii, da lei 
Estadual nº 5.810/94.
ii – coNSTiTUir comissão composta pelos servidores aMÉlia daS Gra-
ÇaS caNTÃo SiMÕES, Mat. 57229140-2 e JoaNilcE carNEiro PErEira, 
MaT. 454745-1., para sob a Presidência do primeiro, apurarem no prazo 
inicial de 30 (trinta) dias, o qual poderá ser prorrogado até 15 (quinze) dias 
por conveniência e necessidade da administração Pública;
iii – dEliBErar que a comissão Processante terá dedicação exclusiva aos trabalhos 
apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à autoridade e Órgãos da administra-
ção Pública ou proceder às diligências necessárias à instrução processual;
iV – dETErMiNar que os setores competentes adotem as providências de 
estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Protocolo: 835474
Portaria de redes. Nº 763/2022-GaB/Pad. 

BeLÉM, 20 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 02/2022-NdE/SEdUc, de 
20/07/2022, lavrado pela comissão do Processo administrativo disciplinar, ins-
taurado nos termos da Portaria nº 146/2019-GaB/Pad de 03/07/2019, publicada 
no doE n° 33.914 de 08/07/2018, prorrogado pela Portaria nº 197/2019-GaB/
Pad de 02/09/2019, publicada no doE nº 33.969 de 03/09/2019, 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 Prorr. Nº 764/2022-GaB/siNd. 
BeLÉM, 21 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 SiNdicÂNcia iNVESTiGaTÓria pela 
Portaria nº 438/2022-GaB/SiNd de 14 de abril de 2022, publicada no doE 
n° 34.936 de 18 de abril de 2022;
coNSidEraNdo os termos do memorando nº 755/2022, de 21 de julho 
de 2022, da lavra da Presidente da comissão que solicita prorrogação de 
prazo para a conclusão dos trabalhos sindicantes;
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 a 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. 201 § único da lei Estadual nº 
5.810, de 24 de janeiro de 1994, por mais 30 (trinta) dias, o prazo para a conclusão 
dos trabalhos da comissão de Sindicância, 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 Sindicante.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marco antonio da Silva Pereira
Matrícula nº 57230978-2
ouvidor/SEdUc

Protocolo: 835521
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errata
.

errata da PUBLicaÇÃo ProtocoLo Nº 825329
Nome: NilcENEa Maria da SilVa MaciEl
onde se lê: Vigência: 01/07/2022 a 27/12/2022
Leia-se: Vigência: 29/06/2022 a 25/12/2022
Publicado no doE: 35.037 de 07/07/2022
Órgao: SEcrETaria dE ESTado dE EdUcacao

Protocolo: 835821

diÁria
.

Portaria de diarias No. 54310/2022
oBJETiVo: realizar assessoramento Técnico pedagógico referente à docu-
mentação escolar.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / TUcUrUi / 16/08/2022 - 18/08/2022 Nº diárias: 2
TUcUrUi / BElEM / 18/08/2022 - 18/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: iVoNETE cUNHa GadElHa
MaTrÍcUla: 465453
cPf: 09333959220
carGo/fUNÇÃo:
coordENador / dirEcao
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 835470
Portaria de diarias No. 54316/2022

oBJETiVo: realizar assessoramento Técnico pedagógico referente à docu-
mentação escolar.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / TUcUrUi / 16/08/2022 - 18/08/2022 Nº diárias: 2
TUcUrUi / BElEM / 18/08/2022 - 18/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: MarTa da coNcEicao PiNHEiro SoarES
MaTrÍcUla: 57173815
cPf: 59557117249
carGo/fUNÇÃo:
ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE i / ESPEcialiSTa
ordENador: Nilda Maria SaNToS dE oliVEira cPf: 60799382272

Protocolo: 835471
Portaria de diarias No. 54408/2022

oBJETiVo: rEaliZar fiScaliZaÇÃo, ToMBaMENTo aSSiNaTUra No 
TErMo dE MoViMENTaÇÃo dE BENS MÓVEiS E rEcEBiMENTo ElETrÔ-
Nico No SiSTEMa dE PaTriMÔNio -SiSPaT/WEB da iNSTalaÇÃo dE 
loUSaS dE Vidro rEfErENTE ao coNTraTo 123/2021-ffN forNaZa-
ri E ToMBaMENTo dE MaTEriaiS PErMaNENTES ENTrEGUES Na EEEM 
Profa. SErafiM fErNaNdES da SilVa.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaUaPEBaS / 08/08/2022 - 12/08/2022 Nº diárias: 4
ParaUaPEBaS / BElEM / 12/08/2022 - 12/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: faBio roSa MoraES
MaTrÍcUla: 57212488
cPf: 98215876234
carGo/fUNÇÃo:
cHEfE dE GrUPo / dirEcao
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 835560
Portaria de diarias No. 54415/2022

oBJETiVo: fiscalização de obra de creches referente ao contrato 016/2022 
e convenio 046/2022 no Município de Tailândia, construção de creche con-
trato nº 030/2022 no Município de Novo repartimento e construção de 
creche contrato nº 024/2022 no Município de Breu Branco.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / TailaNdia / 16/08/2022 - 16/08/2022 Nº diárias: 0
TailaNdia / NoVo rEParTiMENTo / 16/08/2022 - 17/08/2022 Nº diárias: 1
NoVo rEParTiMENTo / BrEU BraNco / 17/08/2022 - 18/08/2022 Nº 
diárias: 1
BrEU BraNco / BElEM / 18/08/2022 - 18/08/2022 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE GUilHErME araUJo Sarraf
MaTrÍcUla: 761257
cPf: 25620134253
carGo/fUNÇÃo:
EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 835561
Portaria de diarias No. 54417/2022

oBJETiVo: conduzir os técnicos da DRTI para realizarem fiscalização da 
obra de construção da Escola Tecnológica no Município de Xinguara e cons-
trução de creche nos Municípios de Marabá, redenção, cumarú do Norte 
referentes aos contratos n. 019/2022, 020/2022 e 015/2022.
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / MaraBa / 08/08/2022 - 08/08/2022 Nº diárias: 0
MaraBa / XiNGUara / 08/08/2022 - 09/08/2022 Nº diárias: 1
XiNGUara / rEdENcao / 09/08/2022 - 10/08/2022 Nº diárias: 1
rEdENcao / cUMarU do NorTE / 10/08/2022 - 11/08/2022 Nº diárias: 1
cUMarU do NorTE / BElEM / 11/08/2022 - 12/08/2022 Nº diárias: 1.5
NoME: coSME EliZEU dE oliVEira
MaTrÍcUla: 240036
cPf: 14562421215
carGo/fUNÇÃo:
EScr. daTiloG. rEf.iii / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: lUciaNa oliVEira SilVa cPf: 39458644291

Protocolo: 835562

oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa esPeciaL
Portaria Nº. 6903/2022 de 02/08/2022

Nome:GEiZa oliVEira do carMo
Matrícula:5714214/2cargo:Professor
lotação:EE Prof david Salomao Mufarrej/Belém
Período:01/08/22 a 30/08/22
Triênios:10/06/14 a 09/06/17

Portaria Nº. 6905/2022 de 02/08/2022
Nome:GEiZa oliVEira do carMo
Matrícula:5714214/2cargo:Professor
lotação:EE Prof david Salomao Mufarrej/Belém
Período:31/08/22 a 29/10/22
Triênios:10/06/17 a 12/01/22

Portaria Nº.6906/2022 de 02/08/2022
Nome:roSEMarY EVariSTo MariNHo
Matrícula:57212526/1cargo:aux. operacinal
lotação:EEEf Monsenhor azevedo/Belém
Período:02/08/22 a 30/09/22
Triênios:30/01/12 29/01/15

Portaria Nº.6917/2022 de 02/08/2022
Nome:GiSEllE caSTro dE BarroS Maia
Matrícula:57214312/1cargo: assist. administ.
lotação:EE Profª regina coeli Souza Silva/ananindeua
Período:01/08/22 a 29/09/22
Triênios:13/02/12 a 12/02/15

Portaria Nº.6918/2022 de 02/08/2022
Nome:EliEldEr do carMo PErEira
Matrícula:57210486/1cargo:Servente
lotação:EEEM raymundo Martins Vianna/Belém
Período:01/08/22 a 29/09/22
Triênios:23/03/16 a 22/03/19

LiceNÇa LUto
Portaria Nº.:6911/2022 de 02/08/2022

conceder licença luto, a servidora aNa lUcia raMoS BarBoSa, Matricula 
n 6302637/1,Escrevente datilografo, lotada na diretoria de Enino/Belém, 
no período de 21/03/22 a 28/03/22.

LiceNÇa MaterNidade
Portaria Nº.:6912/2022 de 02/08/2022

conceder licença Maternidade, a servidora TErEZiNHa do Socorro 
SaNToS SilVa, Matricula nº 57213767/1, assistente administrativo, lo-
tada na EE Santo antonio do cumaru/Bonito, no período de 08/06/22 a 
04/12/22.

Portaria Nº.:6913/2022 de 02/08/2022
conceder licença Maternidade, a servidora SUEllEN lEiTE oliVEira, Ma-
tricula nº 5911843/1, Professor, lotada na UT Jose alvares de azevedo/
Belém, no período de 17/06/22 a 13/12/22.

Portaria Nº.:6914/2022 de 02/08/2022
conceder licença Maternidade, a servidora Maria riTa da SilVa carNEi-
ro, Matricula nº 5943307/2, Professor, lotada na EEEM Joao Prudencio de 
Brito/Parauapebas, no período de 18/06/22 a 14/12/22

LiceNÇa PaterNidade
Portaria Nº.:6910/2022 de 02/08/2022

conceder licença Paternidade, a servidor KlaYSoN SoUSa dE MoUra, 
Matricula nº 5890022/1, Professor, lotado na EE Maria alice Geolas M car-
valho sede/Quatipuru, no período de 21/06/22 a 10/07/22.

Portaria Nº.:6874/2022 de 01/08/2022
conceder licença Paternidade, a servidor JEiJMES WaBErTH SoUZa dE 
oliVEira, Matricula nº 57188452/1, Professor, lotado na EE Prof Jose Ed-
mundo Queiroz/Marituba, no período de 27/07/22 a 15/08/22.

aProVaÇÃo escaLa de FÉrias
Portaria Nº.:6877/2022 de 02/08/2022

Nome:roSalBa PErEira dE araUJo
Matrícula:57205035/1Período:01/09/22 à 15/09/22Exercício:2020
Unidade:EE.deodoro de Mendonça/Belém

Portaria Nº.:6878/2022 de 02/08/2022
Nome:roSalBa PErEira dE araUJo
Matrícula:57205035/1Período:16/09/22 à 15/10/22Exercício:2021
Unidade:EE.deodoro de Mendonça/Belém

Portaria Nº.:6897/2022 de 02/08/2022
Nome:roSElY MaToS dE SoUSa
Matrícula:5801253/1Período:15/08/22 à 28/09/22Exercício:2020
Unidade:EE. Mario Barbosa/Belém

Portaria Nº.:385/2022 de 10/05/2022
Nome: Maria dE liMa SaNToS
Matrícula:5902224/1 Período:03/10/22 à 16/11/22Exercício:2022
Unidade:EE São Jose/Santarem

Portaria Nº.:371/2022 de 10/05/2022
Nome: adoNai MaGalHaES da coSTa
Matrícula:57214970/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EE alm Soares dutra/Santarem

Portaria Nº.:372/2022 de 10/05/2022
Nome: SiMoN SEriQUE doS SaNToS
Matrícula:5718007/2 Período:03/10/22 à 16/11/22Exercício:2022
Unidade:EE alm Soares dutra/Santarem

Portaria Nº.:373/2022 de 10/05/2022
Nome: MaUrilEUZa alVES dE SoUZa
Matrícula:5901534/1 Período:17/10/22 à 30/11/22Exercício:2022
Unidade:EE alvaro adolfo da Silveira/Santarem
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Portaria Nº.:374/2022 de 10/05/2022
Nome: roSa aida BaTiSTa ViEira
Matrícula:5950871/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EE antonio figueira/Santarem

Portaria Nº.:375/2022 de 10/05/2022
Nome: Maria odETE SENa fraNco
Matrícula:5593484/2 Período:03/10/22 à 16/11/22Exercício:2022
Unidade:EE Barao do Tapajos/Santarem

Portaria Nº.:376/2022 de 10/05/2022
Nome: WElliNGToN daVid coElHo SaNTiaGo
Matrícula:57215155/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EE Eduardo angelim/aveiro

Portaria Nº.:377/2022 de 10/05/2022
Nome: lUZaidE dE SoUSa MorEira
Matrícula:57215117/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EETEPa/Santarem

Portaria Nº.:378/2022 de 10/05/2022
Nome: clEidiaNE caValcaNTE da coSTa
Matrícula:57211202/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2021
Unidade:EE Julia Gonçalves Passarinho/Santarem

Portaria Nº.:379/2022 de 10/05/2022
Nome: claUdENira oliVEira SilVa
Matrícula:57220680/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EE Madre imaculada/Santarem

Portaria Nº.:380/2022 de 10/05/2022
Nome:Maria liNdalVa BaTiSTa MarTiNS
Matrícula:57234741/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EE Maria Uchoa/Santarem

Portaria Nº.:383/2022 de 10/05/2022
Nome: roZaNi PiMENTEl SilVa
Matrícula:5902270/1 Período:03/10/22 à 16/11/22Exercício:2022
Unidade:EE romana leal/Santarem

Portaria Nº.:382/2022 de 10/05/2022
Nome: MaUro lUiS PErEira doS SaNToS
Matrícula:57215060/2 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EE Pedro alvares cabral/Santarem

Portaria Nº.:381/2022 de 11/07/2022
Nome: cElia HolaNda SilVa
Matrícula:5247527/2 Período:03/10/22 à 16/11/22Exercício:2022
Unidade:EE N Sha aparecida/Santarem

Portaria Nº.:431/2022 de 10/05/2022
Nome: PaTricia GUiMaraES BraNcHES da SilVa
Matrícula:5909262/1 Período:04/10/22 à 17/11/22Exercício:2022
Unidade:EE Ezequiel Monico de Matos/Santarem

Portaria Nº.:430/2022 de 11/07/2022
Nome: clEadiaNE liMa fErNaNdES
Matrícula:5909254/1 Período:04/10/22 à 17/11/22Exercício:2022
Unidade:EE Ezeriel Monico de Matos/Santarem

Portaria Nº.:442/2022 de 27/07/2022
Nome: SoNia Maria SoUSa PaSSoS
Matrícula:5900127/1 Período:03/10/22 à 16/11/22Exercício:2022
Unidade:EE Julia Gonçalves Passarinho/Santarem

Portaria Nº.:434/2022 de 13/07/2022
Nome: roQUE TaVarES lEal
Matrícula:5821975/2 Período:10/10/22 à 23/11/22Exercício:2022
Unidade:EE romana Tavares leal/Santarem

Portaria Nº.:611/2022 de 10/03/2022
Nome: TElMa EUlaNGEla MElo dE aNdradE
Matrícula:5677742/1 Período:27/10/22 à 10/12/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM Jose Henrique/castanhal

Portaria Nº.:778/2022 de 02/03/2022
Nome: ElioMar SEQUEira dE araUJo SilVa
Matrícula:6015603/1 Período:01/10/22 à 30/10/22Exercício:2022
Unidade:8 UrE/castanhal

Portaria Nº.:120/2022 de 03/05/2022
Nome: dEiGiaNE SilVa da cUNHa
Matrícula:5950896/1 Período:01/10/22 à 30/10/22Exercício:2022
Unidade:EE Joao Gabriel da Silva/Santa Maria do Pará

Portaria Nº.:306/2022 de 04/07/2022
Nome: NiVEa MoNTEiro dE oliVEira cardoSo
Matrícula:5951188/1 Período:07/10/22 à 05/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEf Maria Hyluisa P ferreira/curuça

Portaria Nº.:350/2022 de 04/07/2022
Nome: BEaTriZ alVES TEiXEira
Matrícula:5951187/1 Período:07/10/22 à 05/11/22Exercício:2022
Unidade:EEf Prof Vicentina Sodre de araujo/S domingos do capim

Portaria Nº.:243/2022 de 04/07/2022
Nome: lUiZ fErNaNdo SoUSa da rocHa
Matrícula:57210248/1 Período:01/10/22 à 30/10/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM augusto ramos Pinheiro/Terra alta

Portaria Nº.:158/2022 de 12/07/2022
Nome: claUdETE NUNES dE SoUSa
Matrícula:57210844/1 Período:02/10/22 à 31/10/22Exercício:2021
Unidade:EEEM Getulio Vargas/altamira

Portaria Nº.:160/2022 de 12/07/2022
Nome: aldair coSTa doS SaNToS
Matrícula:5897339/1 Período:02/10/22 à 31/10/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Getulio Vargas/altamira

Portaria Nº.:167/2022 de 18/07/2022
Nome: GlEiSE Nadir liMa
Matrícula:57214298/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:10 UrE/altamira

Portaria Nº.:164/2022 de 14/07/2022
Nome: riVia aMaNda doS SaNToS alVES
Matrícula:5896657/1 Período:01/10/22 à 30/10/22Exercício:2021
Unidade:EEEM Profª odila de Souza/altamira

Portaria Nº.:210/2022 de 28/07/2022
Nome: EliUdo doS SaNToS PiNHEiro
Matrícula:5058805/1 Período:03/10/22 à 16/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEM leopoldina Guerreiro/afua

Portaria Nº.:209/2022 de 28/07/2022
Nome: ValdirENE da SilVa PErEira
Matrícula:5893621/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEM leopoldina Guerreiro/afua

Portaria Nº.:208/2022 de 19/07/2022
Nome: Joao aUGUSTo aMaral NoGUEira
Matrícula:232696/1 Período:05/10/22 à 03/11/22Exercício:2022
Unidade:EEEM Juliao Bertoldo de castro/Bagre

Portaria Nº.:204/2022 de 18/07/2022
Nome: arloN doS SaNToS coSTa
Matrícula:5902561/1 Período:03/10/22 à 01/11/22Exercício:2022
Unidade:13 UrE/Breves

Portaria Nº.:6916/2022 de 02/08/2022
Nome:ElEaNir GoMES da SilVa
Matrícula:5191955/1 Período:03/10 à 01/11/22Exercício:2021
Unidade:corregedoria/Belém

Portaria Nº.:6904/2022 de 02/08/2022
Nome: JaNE fariaS fErrEira
Matrícula:5899799/1Período:12/09 à 26/10/22Exercício:2022
Unidade:EEEM dr. José Márcio ayres/icoaraci

Portaria Nº.:6898/2022 de 02/08/2022
Nome: adriENE SUEllEN fErrEira PiMENTa
Matrícula:57220076/1 Período:13/08 à 11/09/22Exercício:2017
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém

Portaria Nº.:6879/2022 de 02/08/2022
Nome: adriENE SUEllEN fErrEira PiMENTa
Matrícula:57220076/1 Período:12/09 à 26/10/22Exercício:2018
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém

Portaria Nº.:6880/2022 de 02/08/2022
Nome: adriENE SUEllEN fErrEira PiMENTa
Matrícula:57220076/1 Período:27/10 à 10/12/22Exercício:2019
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém

Portaria Nº.:6881/2022 de 02/08/2022
Nome: adriENE SUEllEN fErrEira PiMENTa
Matrícula:57220076/1 Período:11/12 à 24/01/23Exercício:2020
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém

Portaria Nº.:6882/2022 de 02/08/2022
Nome: adriENE SUEllEN fErrEira PiMENTa
Matrícula:57220076/1 Período:25/01 à 10/03/23Exercício:2021
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém

Portaria Nº.:6883/2022 de 02/08/2022
Nome: adriENE SUEllEN fErrEira PiMENTa
Matrícula:57220076/1 Período:11/03 à 25/03/23Exercício:2022
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém

Portaria Nº.:6884/2022 de 02/08/2022
Nome: adriENE SUEllEN fErrEira PiMENTa
Matrícula:57220076/2 Período:13/08 à 26/09/22Exercício:2018
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém

Portaria Nº.:6885/2022 de 02/08/2022
Nome: adriENE SUEllEN fErrEira PiMENTa
Matrícula:57220076/2 Período:27/09 à 10/11/22Exercício:2019
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém

Portaria Nº.:6886/2022 de 02/08/2022
Nome: adriENE SUEllEN fErrEira PiMENTa
Matrícula:57220076/2 Período:11/11 à 25/12/22Exercício:2020
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém

Portaria Nº.:6887/2022 de 02/08/2022
Nome: adriENE SUEllEN fErrEira PiMENTa
Matrícula:57220076/2 Período:26/12 à 08/02/23Exercício:2021
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém

Portaria Nº.:6888/2022 de 02/08/2022
Nome: adriENE SUEllEN fErrEira PiMENTa
Matrícula:57220076/2 Período:09/02 à 10/03/23Exercício:2022
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém

Portaria Nº.:6889/2022 de 02/08/2022
Nome: adriENE SUEllEN fErrEira PiMENTa
Matrícula:57220076/2 Período:11/03 à 25/03/23Exercício:2022
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém

Portaria Nº.:6890/2022 de 02/08/2022
Nome:GEraldo MaTEUS dE Sá
Matrícula:5824290/2 Período:15/08 à 28/09/22Exercício:2019
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém

Portaria Nº.:6891/2022 de 02/08/2022
Nome:GEraldo MaTEUS dE Sá
Matrícula:5824290/2 Período:29/09/ à 12/11/22Exercício:2020
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém

Portaria Nº.:6892/2022 de 02/08/2022
Nome:GEraldo MaTEUS dE Sá
Matrícula:5824290/2 Período:13/11 à 27/12/22Exercício:2021
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém

Portaria Nº.:6893/2022 de 02/08/2022
Nome:GEraldo MaTEUS dE Sá
Matrícula:5824290/2 Período:28/12 à 26/01/23Exercício:2022
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém
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Portaria Nº.:6894/2022 de 02/08/2022
Nome:GEraldo MaTEUS dE Sá
Matrícula:5824290/2 Período:27/01 à 10/02/23Exercício:2022
Unidade:divisão de legislação e Enquadramento/Belém

Portaria Nº.:1900/2022 de 26/04/2022
Nome:allaN alMEida diaS
Matrícula:57228619/1 Período:05/08 à 03/09/22Exercício:2015
Unidade:EEEfM. Esmerina Bou-Habib/abaetetuba

torNar seM eFeito
Portaria Nº.:6915 /2022 de 02/08/2022

Tornar sem efeito a Portaria nº 1579 dE 11/03/2022, que conce-
deu 30 dias de férias, no período de 01/07/2022 a 30/07/2022, a ser-
v i d o ra  EUN icE  BraNdÃo  dE  SoUSa  fErrE ira  ,  ma t r i c u -
la nº 57212793/1, auxiliar operacional, lotada na EE Marluce Pache-
co ferreira/Belém referente ao exercício de 2022.

Portaria Nº.:6863/2022 de 29/07/2022
Tornar sem efeito a Portaria nº 221/2022 de 22/07/2022 , que conce-
deu 30 dias de férias, no período de 16/08/2022 14/09/2022, ao ser-
vidor JoÃo Baia da rocHa , matricula nº 54187393/2, Professor, lo-
tado na EE. Profº leonardo Negrão de Sousa/abaetetuba, referen-
te ao exercício de 2022.

Portaria Nº.:6875/2022 de 02/08/2022
Tornar sem efeito a Portaria nº 5091/2022 de 06/06/2022, que conce-
deu 30 dias de férias,no período de 01/07/2022 a 30/07/2022, ao servi-
dor MiSaEl fErrEira da coSTa, matricula nº 57213973/1,auxiliar ope-
racional, lotado na EEEfM Min. alcides carneiro/ananindeua, referen-
te ao exercício de 2021.

Portaria Nº.:6876/2022 de 02/08/2022
Tornar sem efeito a Portaria nº 5326/2022 de 09/06/2022, que conce-
deu 45 dias de férias, no período de 01/07/2022 a 14/08/2022, a servi-
dora darilENE dE JESUS NUNES , matricula nº 57218390/2, Especialis-
ta em Educação, lotada na EEEfM Barão de igarapé Miri/Belém, referen-
te ao exercício de 2021.

Portaria Nº.:6896/2022 de 02/08/2022
Tornar sem efeito a Portaria nº 2889/2022 de 28/05/2020, que conce-
deu 45 dias de férias, no período 01/07/2020 a 14/08/2020 de, a ser-
vidora roSElY MaToS dE SoUSa , matricula nº 5901253/1, Especialis-
ta em Educação, lotada na EE Mario Barbosa/Belém referente ao exercí-
cio de 2020.

Protocolo: 835905

.

.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria ordiNatÓria N° 2921/2022, 27 de JULHo de 2022.
dispõe sobre Nomeação para o cargo de fiscal do contrato nº 23/2022-
UEPA, firmado entre a UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ e a empre-
sa ParaiSo coMErcio dE aliMENToS lTda.
o reitor da Universidade do Estado do Pará, no uso das atribuições legais;
coNSidEraNdo o disposto no item 67 da lei 8.666/93 e a cláUSU-
la QUiNTa, relativo ao contrato nº 23/2022-UEPa (PaE Nº 2021/856602–
UEPa), rESolVE:
art. 1° - Nomear a servidora daNiEllE rodriGUES MoNTEiro da coS-
Ta, coordenadora do campus Viii/MaraBá/UEPa para exercer o cargo de 
Fiscal do Contrato nº 23/2022, firmado entre UEPA e a empresa PARAISO 
coMErcio dE aliMENToS lTda. Na ausência ou impedimento do titular 
outro servidor será nomeado para ficar responsável pela fiscalização da 
execução do contrato.
art. 2º o objeto do referido contrato é a contratação de pessoa jurídica 
especializada na prestação de serviço de fornecimento de Gêneros ali-
mentícios Perecíveis e Não Perecíveis, de forma parcelada, para atender 
as necessidades dos docentes itinerantes do campus Viii/Marabá/UEPa. 
o prazo de vigência do contrato será de 12 (doZE) meses corridos, con-
tados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual 
período, mediante termo aditivo.
Art. 3º - O fiscal será responsável por acompanhar e fiscalizar o fiel cum-
primento do contrato, bem como comunicar as irregularidades eventual-
mente constatadas.
Art. 4º- É dever do fiscal elaborar relatório de execução do serviço. O en-
cargo de fiscal terá a duração da vigência do contrato.
art. 5º - a desídia do fiscal poderá acarretar penalidades previstas na lei 
8.666/93 e 5.810/94
art. 6º - Esta Portaria entra em vigor a partir da sua publicação.
dá-se ciência.
cumpra-se.
Belém (Pa), 27 de Julho de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 835407

errata
.

errata de diarias.
Retificar os termos da presente portaria nº 3139/22, de 28.07.2022, 
publicada no d.o.E nº 35.064 de 02.08.2022, referente a Portaria de diária 
do (a) servidor (a) caETaNo da ProVidENcia SaNToS diNiZ.
oNde se LÊ :
“…,no período de : 17/07/2022 a 24/07/2022 , …”
Leia-se:
“…,No PErido dE 17/07/2022 a 23/07/2022, …”

errata
Retificar os termos da presente portaria nº 3133/22, de 28.07.2022, 
publicada no d.o.E nº 35.064 de 02.08.2022, referente a Portaria de diária 
do (a) servidor (a)
TErEZiNHa SirlEY riBEiro SoUZa.
oNde se LÊ :
“…,no período de : 10/07/2022 a 17/07/2022 , …”
Leia-se:
“…,No PErido dE 11/07/2022 a 16/07/2022, …”

errata
Retificar os termos da presente portaria nº 3168/22, de 28.07.2022, 
publicada no d.o.E nº 35.064 de 02.08.2022, referente a Portaria de diária 
do (a) servidor (a) JarlESSoN GaMa aMaZoNaS.
oNde se LÊ :
“…,no período de : 24/07/2022 a 31/07/2022 , …”
Leia-se:
“…,No PErido dE 31/07/2022 a 07/08/2022, …”

errata
Retificar os termos da presente portaria nº 3056/22, de 26.07.2022, 
publicada no d.o.E nº 35.064 de 26.07.2022, referente a Portaria de diária 
do (a) servidor (a) GilSoN PoMPEU PiNTo.
oNde se LÊ :
“…,seu deslocamento de marabá ao município de conceição do araguaia 
, …”
Leia-se:
“…,SEU dESlocaMENTo dE BElÉM ao MUNiciPio dE coNcEiÇÃo do 
araGUaia, …”

errata
Retificar os termos da presente portaria nº 3112/22, de 28.07.2022, 
publicada no d.o.E nº 35.064 de 28.07.2022, referente a Portaria de diária 
do (a) servidor (a) JaMir alEXaNdrE fErrEira.
oNde se LÊ :
“…,jamir alexandre fwerreira , …”
Leia-se:
“…,JaMir alEXaNdrE fErrEira, …”

errata
Retificar os termos da presente portaria nº 3130/22, de 28.07.2022, 
publicada no d.o.E nº 35.064 de 28.07.2022, referente a Portaria de diária 
do (a) servidor (a) SaNdra do Socorro dE MiraNda NEVES.
oNde se LÊ :
“…,seu deslocamento de Belém ao município de conceição do araguaia , …”
Leia-se:
“…,SEU dESlocaMENTo dE ParaGoMiNaS ao MUNiciPio dE coNcEi-
ÇÃo do araGUaia, …”

errata
Retificar os termos da presente portaria nº 3110/22, de 28.07.2022, 
publicada no d.o.E nº 35.064 de 28.07.2022, referente a Portaria de diária 
do (a) servidor (a) EdUardo riBEiro MariNHo.
oNde se LÊ :
“…,seu deslocamento de Belém ao município de conceição do araguaia , …”
Leia-se:
“…,SEU dESlocaMENTo dE MaraBá ao MUNiciPio dE coNcEiÇÃo do 
araGUaia, …”

errata
Retificar os termos da presente portaria nº 3064/22, de 26.07.2022, 
publicada no d.o.E nº 35.064 de 26.07.2022, referente a Portaria de diária 
do (a) servidor (a) Maria fraNciSca dE SoUZa Bordalo.
oNde se LÊ :
“…,seu deslocamento de Belém ao município de melgaço , …”
Leia-se:
“…,SEU dESlocaMENTo dE BElÉM ao MUNiciPio dE TracUaTEUa.
Belém, 03 de agosto de 2022.
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador.

Protocolo: 835572
errata À Portaria ordiNatÓria N. 2802/2022

contratada: MBM SEGUradora S.a
PaE Nº 2021/59774-UEPa
Trata de Errata à Portaria ordinatória nº 2802, de 11 de JUlho de 2022.
oNde se LÊ:
art. 1° - Nomear o Prof. dr. roNilSoN frEiTaS dE SoUZa, matrícula nº 
57195955-3 Coordenador do PPGEECA/UEPA, para atuar como fiscal do 
Contrato nº 14/2022-UEPA, firmados entre UEPA e a empresa MBM SE-
GUradora S/a
Leia-se:
art. 1° - Nomear o Prof. dr. WillaME dE oliVEira riBEiro, matrícula 
nº 57202059-2-3 diretor de desenvolvimento à Pós-Graduação/ProPESP/
UEPA, para atuar como fiscal do Contrato nº 14/2022-UEPA, firmados entre 
UEPa e a empresa MBM SEGUradora S/a.
Diário Oficial Nº. 35.049, de 18 de julho de 2022.
Protocolo: 828986

Protocolo: 835597
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coNtrato
.

coNtrato
Pae 2021/856602 - UePa

Nº do coNTraTo/EXErcÍcio: 23/2022 – UEPa
claSSificaÇÃo: outros
oBJETo: contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de ser-
viço de fornecimento de Gêneros alimentícios Perecíveis e Não Perecíveis, 
de forma parcelada para atender as necessidades dos docentes itinerantes 
do campus Viii/Marabá/UEPa
Valor GloBal: r$-27.023,69 (vinte e sete mil e vinte e três reais e ses-
senta e nove centavos).
 daTa dE aSSiNaTUra: 28/07/2022
iNÍcio da ViGÊNcia: 28/07.2022
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 27/07/2023
foro: BElÉM/Pa
liciTaÇÃo
Nº/EXErcÍcio: 09/2022-UEPa
ModalidadE: dispensa de Processo licitatório
orÇaMENTo
funcional Programática: 74201.12.364.1506.8870
Elemento de despesa: 339039
fonte: 0102
rEcUrSo: ESTadUal
coNTraTado
EMPrESa: ParaÍSo coMÉrcio dE aliMENToS lTda,
PErSoNalidadE: Pessoa Jurídica
cNPJ: 41.316.137/0001-37
ENdErEÇo: avenida Paraíso, SN, Quadra 4, lote 16,,
Bairro: independência,
cidadE: Marabá
Uf: Pa
cEP: 68.501-080,
ordENador
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS

Protocolo: 835405

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdo
Portaria N° 3220/2022, de 03 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: faBio aUGUSTo BarroSo ToTa
Matrícula funcional: 57201267/ 1
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$ 2.500,00
339039_ r$ 1.500,00

Portaria N° 3221/2022, de 03 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 dE caMPUS dE iNTErioriZ
Nome: Marcio JoSE SilVa
Matrícula funcional: 5894711/ 2
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$ 4.000,00

Portaria N° 3222/2022, de 03 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: VicE-dirETor do cENTro dE ciENciaS So
Nome: frEdErico da SilVa BicalHo
Matrícula funcional: 57188824/ 2
Valor: r$ 4.000,00
Prog. de Trabalho: 74201 12 364 1506 8870
fonte: 0102
339030_ r$ 2.000,00
339039_ r$ 2.000,00
ordenador responsável
carloS JoSE caPEla BiSPo
Pro-reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 835660

.

.

diÁria
.

coNcessÃo de diarias.
Portaria N° 3196/2022, de 02 de aGosto de 2022.

E – Protocolo nº 2022/731560.
coNcEdEr ao servidor (a) ricardo fiGUEirEdo PiNTo, id.funcional nº 
304441/2, no cargo de Professor adjunto, lotado (a) no (a) departamento 
de desporto, cPf: 126.321.712-53, 7,5 (sete e meia) diárias, devido seu 
deslocamento de Belém/Pa ao município de Tracuateua/Pa no periodo de 
10/07/2022 a 17/07/2022, para ministrar disciplina pelo forMaPara.

Portaria N° 3197/2022, de 02 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/906205.
coNcEdEr ao servidor (a) MariaNa PErEira carNEiro BaraTa, id.fun-
cional nº 3540018/1, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado (a) 
no (a) caMPUS dE caSTaNHal, cPf: 839.559.502-63, 21,5 (vinte e uma 

e meia) diárias, devido seu deslocamento de BElÉM/Pa ao município de 
Parauapebas/Pa no período de 19/08/2022 a 09/09/2022, para ministrar 
disciplina.

Portaria N° 3198/2022, de 02 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/920438.
coNcEdEr ao servidor (a) SilVaNa NEVES dE MElo, id.funcional nº 
55586754/2, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado (a) no (a) de-
partamento de Tecnologia de alimentos, cPf: 372.862.342-34, 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° 3199/2022, de 02 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/756052.
coNcEdEr ao servidor (a) clariSSE BElTrÃo roSaS rocHa, id.funcio-
nal nº 54189091/2, no cargo de Professor adjunto, lotado (a) no (a) de-
partamento de ciências Naturais, cPf: 656.803.162-34, 3,5 ( tres e seis) 
diárias, devido seu deslocamento de BElÉM/Pa ao município de Bagre/Pa 
no período de 30/06/2022 a 03/07/2022, para visita de aula inaugural.

Portaria N° 3200/2022, de 02 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/906995.
coNcEdEr ao servidor (a) aNa carla alVES PElaiS, id.funcional nº 
57217076/1, no cargo de ProfESSor adJUNTo, lotado (a) no (a) depar-
tamento de Tecnologia de alimentos, cPf :702.197.962-20, 14,5 (quatorze 
e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao municipio de ca-
metá/Pa no período de 16/08/2022 a 30/08/2022, para ministrar disciplina.

Portaria N° 3201/2022, de 02 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/924004.
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, 0,5 (meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/
Pa ao município de igarapé-açu/Pa no dia 03/08/2022, para inicio das 
obras do campus.

Portaria N° 3202/2022, de 02 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/924034.
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 deslocamento de 
Belém/Pa ao município de Paragominas/Pa no período de 04/08/2022 a 
05/08/2022, para inicio das obras do campus.

Portaria N° 3203/2022, de 02 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/935115.
coNcEdEr ao servidor (a) roSiNaldo KoUrY GoES, id.funcional nº 
57188236/6, no cargo de TEcNico a lotado (a) no (a) dirEToria dE 
adMiNiSTracao dE SErVico, cPf:115.244.132-91, 1,5 (uma e meia) 
diária, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Paragomi-
nas/Pa no período de 04/08/2022 a 05/08/2022, para dar inicio a obras 
no campus.

Portaria N° 3204/2022, de 02 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/935093.
coNcEdEr ao servidor (a) roSiNaldo KoUrY GoES, id.funcional nº 
57188236/6, no cargo de TEcNico a lotado (a) no (a) dirEToria dE 
adMiNiSTracao dE SErVico, cPf:115.244.132-91, 0,5 (meia) diária, 
devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de igarapé-açu/Pa no 
dia 03/08/2022, para dar inicio a obras no campus.

Portaria N° 3205/2022, de 02 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/935067.
coNcEdEr ao servidor (a) roSiNaldo KoUrY GoES, id.funcional nº 
57188236/6, no cargo de TEcNico a lotado (a) no (a) dirEToria dE 
adMiNiSTracao dE SErVico, cPf:115.244.132-91, 0,5 (meia) diária, 
devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de igarapé-açu/Pa no 
dia 02/08/2022, para dar inicio a obras no campus.

Portaria N° 3206/2022, de 02 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/935345.
coNcEdEr ao servidor (a) alEXaNdrE NElSoN fUrTado E BraNco, 
id.funcional nº 5899558/1, no cargo de MoToriSTa, lotado (a) no (a) 
dirEToria dE adMiNiSTraÇÃo dE SErViÇo, cPf: 091.744.432-91., 0,5 
(meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de 
Barcarena/Pa no dia 26/07/2022, para conduzir Servidores.

Portaria N° 3207/2022, de 02 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/923201.
coNcEdEr ao servidor (a) HiGSoN rodriGUES coElHo, id.funcional nº 
57193315/1, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado (a) no (a) di-
rEToria dE dESENVolViMENTo do ENSiNo, cPf: 745.596.802-72, 1,5 
(uma e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município 
de Bragança/Pa no período de 18/07/2022 á 19/07/2022, para reunião 
com o PrEfEiTo.

Portaria N° 3208/2022, de 02 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/914274.
coNcEdEr ao servidor (a) raPHaEl loBaTo Prado NEVES, id.funcio-
nal nº 5892985/3, no cargo de ProfESSor SUBSTiTUTo, lotado (a) no 
(a) caMPUS dE ParaGoMiNaS, cPf: 001.025.502-80, 19,5 (dezenove e 
meia) diárias, devido seu deslocamento de Paragominas/Pa ao município 
de castanhal/Pa no período de 17/08/2022 á 05/09/2022, para ministrar 
disciplina.

Portaria N° 3209/2022, de 02 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/866466.
coNcEdEr ao servidor (a) TErEZiNHa SirlEY riBEiro SoUZa id.fun-
cional nº 304018/3, no cargo de ProfESSor aSSiSTENTE, lotado (a) no 
(a) caMPUS dE MoJU, cPf: 104.560.152-72, 21,5 (vinte e uma e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de Moju/Pa ao município de igarapé-a-
çu/Pa no período de 01/08/2022 a 22/08/2022, para ministrar disciplina.
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Portaria N° 3210/2022, de 02 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/906196.
coNcEdEr ao servidor (a) lUiZ alBErTo caValcaNTE GUiMaraES, id.
funcional nº 57190252/3, no cargo de Professor Substituto, lotado (a) no 
(a) departamento de ciências Naturais, cPf:627.195.052-34, 14,5 (cator-
ze e meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de 
conceição do araguia/Pa no período de 15/08/2022 á 29/08/2022, para 
ministrar disciplina.

Portaria N° 3211/2022, de 02 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/880221.
coNcEdEr ao servidor (a) PaUlo MUrilo GUErrEiro do aMaral, id.
funcional nº 5886309/2, no cargo de Professor adjunto, lotado (a) no (a) 
departamento de artes, cPf:480.662.002-72, 20,5 (vinte e meia e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Santarém/
Pa no período de 31/07/2022 á 20/08/2022, para ministrar disciplina.

Portaria N° 3212/2022, de 02 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/784012.
coNcEdEr ao servidor (a ) Marcia da SilVa carValHo, id.funcional 
nº 7565474/2, no cargo de Professor Substituto, lotado (a) no (a) depar-
tamento de Educação Geral, cPf: 245.785.412-15, 12,5 (doze e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de São Miguel 
do Guamá/Pa no período de 01/08/2022 á 13/08/2022, para ministrar 
disciplina.

Portaria N° 3213/2022, de 02 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/606788.
coNcEdEr ao servidor (a) roNaldo PiMENTEl riBEiro, id.funcional 
nº 5055962/2, no cargo de ProfESSor aUXiliar, lotado (a) no (a) dE-
ParTaMENTo dE ciÊNciaS NaTUraiS, cPf: 224.114.292-15, 8,5 (oito e 
meia) diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Ba-
gre/Pa no período de 09/07/2022 a 17/07/2022, para ministrar disciplina 
pelo forMaPara.

Portaria N° 3214/2022, de 02 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/854804.
coNcEdEr ao servidor (a ) WaGNEr dE liMa aloNSo , id.funcional nº 
5932228/2, no cargo de Professor Substituto, lotado (a) no (a) departa-
mento de artes, cPf: 559.756.902-34, 8,5 (oito e meia) diárias, devido 
seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Bragança/Pa no período de 
01/08/2022 á 09/08/2022, para ministrar disciplina.

Portaria N° 3215/2022, de 02 de aGosto de 2022.
E – Protocolo nº 2022/924996.
coNcEdEr ao servidor (a ) aldENiZa dE oliVEira XiMENES , id.funcio-
nal nº 226246/4, no cargo de Professor assistente, lotado (a) no (a) de-
partamento de Educação Geral, cPf: 158.976.052-20, 4,5 (quatro e meia) 
diárias, devido seu deslocamento de Belém/Pa ao município de Muaná/Pa 
no período de 31/07/2022 á 04/08/2022, para ministrar disciplina.
NEiValdo fialHo do NaSciMENTo
ordENador.

Protocolo: 835563

oUtras MatÉrias
.

resoLUÇÃo Nº 3870/22-coNsUN, 22 de JUNHo de 2022.
EMENTa: aprova a institucionalização do Projeto de Pesquisa: Pão Enri-
quecido com Farinha de Semente do Açaí: Cooperação Técnico-científica 
entre curso de Tecnologia de alimentos/UEPa e coPSaN/PMB.
o reitor da Universidade do Estado do Pará, no uso das atribuições que lhe 
conferem o Estatuto e o regimento Geral em vigor, e em cumprimento a 
decisão do Egrégio conselho Universitário, em sessão ordinária realizada 
no dia 22 de Junho de 2022, promulga a seguinte:
rESolUÇÃo
art. 1º - fica aprovada a institucionalização do Projeto de Pesquisa: Pão 
Enriquecido com farinha de Semente do açaí: cooperação Técnico-cien-
tífica entre Curso de Tecnologia de Alimentos/UEPA e COPSAN/PMB, pelo 
período de agosto de 2022 a setembro de 2023, de acordo com o processo 
n° 2021/1418037-UEPa.
 art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data da sua aprovação, revo-
gadas as disposições em contrário.
reitoria da Universidade do Estado do Pará, em 22 de Junho de 2022.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor e Presidente do conselho Universitário

Protocolo: 835548
eXtrato de MeMoraNdo de eNteNdiMeNto

oBJETo: o presente Termo de convênio tem por objeto o convênio a 
ser realizado pela a c de Melo lima lTda (ciP ENGliSH) e a Universida-
de do Estado do Pará (UEPa) para consolidação do componente curricular 
Prática/Estágio curricular obrigatório e não-obrigatório remunerado pelo 
a c dE MElo liMa lTda aos discentes dos cursos de graduação desta 
iES que estejam regularmente matriculados a partir do 1° semestre.
JUSTificaTiVa: formalização de parceria entre instituições.
daTa dE aSSiNaTUra: 02/08/2022
iNÍcio da ViGÊNcia: 02/08/2022
TÉrMiNo da ViGÊNcia: 02/08/2024
foro: Belém-Pará
ParTES:
BENEficiário ENTE PÚBlico:
cNPJ/Mf: 34.860.833/0001-44
razão Social: UNiVErSidadE do ESTado do Pará – UEPa
cEP: 66050-340
logradouro: rua do Una, nº 156
Bairro: Telégrafo

cidade: Belém
Uf: Pará
Telefone: (91) 3299-2200
dados do responsável pela Parte: clay anderson Nunes chagas
coNcEdENTE:
cNPJ/Mf: 39.793.822/0001-02
razão Social: a c dE MElo liMa lTda - ciP ENGliSH
cEP: 66.023-120
logradouro: rua avertano rocha nº 192
Bairro: centro
cidade: Belém
Uf: Pará
dados do responsável pela Parte: allana camyle de Melo lima
ordENador rESPoNSáVEl:
Nome: clay anderson Nunes chagas

Protocolo: 835460

secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 1019/2022 - daF/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
ProcESSo: 2022/570751
r E S o l V E:
coNcEdEr, 60 (SESSENTa) dias de licença Prêmio no período de 
31/08/2022 a 29/10/2022, correspondente ao triênio de 13/07/2007 a 
12/07/2010, para a servidora, Maria MoNTEiro rodriGUES, Matrícula 
nº. 3194191/1, carGo: Professor, lotada na dTE, Órgão da SEaSTEr.
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 assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Portaria Nº 1000/2022 - daF/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
ProcESSo: 2022/663901
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (TriNTa) dias de licença Prêmio no período de 15/08/2022 
a 13/09/2022, correspondente ao triênio de 17/10/2012 a 16/10/2015, 
para a servidora, lUcilEia QUEiroZ fErrEira, Matrícula nº. 3219399/1, 
carGo: agente administrativo, lotada na daf, Órgão da SEaSTEr.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, em 
25 de julho de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado assistência Social Trabalho, Emprego e renda.
Mat. 5945555/ 1

Protocolo: 835429

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 1053/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do 
decreto de 01 de janeiro de 2019, publicado no doE nº 33.771 de 02 de 
janeiro de 2019.
considerando o Processo n° 2022/ 950989
rESolVE:
coNcEdEr Suprimento de fundos no valor de r$ 250,00 (duzentos e cin-
quenta reais), em favor do (a) servidor (a), EliZaBETE doS SaNToS Mar-
QUES,54186053/2, cPf Nº 987.701.284 - 72 para da apoio a Gestão e aos
Serviços Socioassistenciais.
87.101 – 08.244.1505.8863 f: 0107 186.881
dESPESa: : locoMoÇÃo : 339033 r$
250.00
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 
03 de agosto de 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 835706
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diÁria
.

Portaria Nº 1050/2022 – 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/ 962446
rESolVE: autorizar o pagamento de 05 e ½ ( cinco e meia ) diárias Para 
cada SErVidor ciTado aBaiXo ZoZiMo raiMUNdo araÚJo dE SoU-
Sa, cPf Nº 140.457.022 – 53, coNSElHEiro ESTadUal, aNNE carValHo 
SoBriNHo, 041.005.232 – 97, PrESidENTE do cEaS , PaUlo PaTricK 
TaVarESd diaS, 3542762/1, aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo, claUdio-
Nor da SilVa araÚJo, 310.999.472 – 00, PrESidENTE do cEaS que se 
deslocaram para Espirito Santo no período de 22/08 a 27/08/2022 com 
objetivo de apoio a organismos de controle Social.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.422.1505.8402 f:0107006357/0107 253.896 339014/36
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
03 de agosto 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Portaria Nº 1054/2022 – 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/ 940639
rESolVE: autorizar o pagamento de 02 e ½ ( duas e meia ) diárias Para 
cada SErVidor ciTado aBaiXo
riSoliNa Maria PaNToJa doS SaNToS,3223876/1, aSSiSTENTE So-
cial, ViToria caroliNa ValENTE BarroS,5956215/1,GErENTE que 
se deslocara para os municípios de Barcarena, abaetetuba e igarapé 
Miri no período de 08/08 a 10/08/2022 com objetivo apoio a abertura 
e fortalecimento de Mercados. aNdrEY criSTiaN coNcEiÇÃo da Sil-
Va, 3542685/1, MoToriSTa coM oBJETiVo dE coNdUZir VEicUlo coM 
EQWUioE da cEES – dQPE/SEaSTEr
Classificação Orçamentária:
43.105 – 11.334.1504.8951 f: 0101006357 266.735 339014
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
03 de agosto 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Portaria Nº 1058/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTENcia Social,TraBalHo,EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 952263
rESolVE:
autorizar o pagamento de 02 diárias inteiras Para cada SErVidor ci-
Tado aBaiXo: ZoZiMo raiMUNdo araUJo dE SoUSa,140.457.022 – 
53,coNSElHEiro ESTadUal, ( aNaNiNdEUa/Pa ) GlEidSoN alVES PaN-
ToJa, 836.252.322 - 00 (aNaNiNdEUa ),que irão se deslocar para Belém/
Pa no período de 08/08 a 11/08/2022 com objetivo de apoio a organismo 
de controle Social.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.422.1505.8402 f:0107 253.896 339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
03 de agosto 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Portaria Nº 1057/2022 – seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTENcia Social,TraBalHo,EMPrEGo E 
rENda, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do decreto de 
01 de janeiro de 2019,Publicado no doE nº 33.771 de 02 de janeiro de 2019
considerando o Processo nº 2022/ 953072
rESolVE:
autorizar o pagamento de 02 diárias inteiras Para cada SErVidor ci-
Tado aBaiXo: Jaqueline de Nazaré Vasconcelos da Piedade, colaborador 
Eventual, c P f – 514.691.972 – 00 ( Santa Barbara/Pa ), JoSÉ adEMilSoN 
da rocHa PicaNÇo, colaBorador EVENTUal, cPf Nº 380.865.222 – 
53, ( Marituba ),que irão se deslocar para Belém/Pa no período de 08/08 a 
11/08/2022 com objetivo de apoio a organismo de controle Social.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.422.1505.8402 f:0107 253.896 339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
03 de agosto 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Portaria Nº 1056/2022 – 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/ 961513
rESolVE: autorizar o pagamento de 07 e ½ ( sete e meia ) diárias Para 
cada SErVidor ciTado aBaiXo GioVaNa do Socorro doS SaNToS 
coSTa, 5947258/2, coordENadora da caEc/SaEN/SEdUc, que se des-
locara para iTaiTUBa/Pa, no período de 20/08 a 27/08/2022 com objetivo 
apoio à Gestão e aos Serviços Socioassistenciais.
Classificação Orçamentária:
87.101 – 08.244.1505.8863 f:0339006699 234.135 339036
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Secretaria de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda em, 
03 de agosto 2022.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
Secretário de Estado de assistência Social, Trabalho, Emprego e renda
Mat. 5945555/1

Protocolo: 835702

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 688/2022, PUBLicada 
No doe Nº 35.063 de 01.08.22

onde se lê com ônus para administração
Leia-se sem ônus para administração
luiz celso da silva-Presidente faSEPa

Protocolo: 835425

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

 PriMeiro terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº 24/2021-FasePa; Parecer JUrÍdico 25/2022 ProJUr; 

ForUM: BeLÉM/Pa.
oBJETo: ProrroGaÇÃo da claUSUla dÉciMa PriMEira QUE TraTa Vi-
GÊNcia E cláUSUla oiTaVa QUE TraTa do Valor do rEfErido coN-
TraTo, coNforME PrEViSÃo NoS arT.57 E SEUS iNciSoS, EM fUN-
ÇÃo da NEcESSidadE doS SErViÇoS coNTraTadoS.fUNdaMENTaÇÃo 
lEGal: lEi 8.666/93, arT. 57, iNciSo ii. aSSiNaTUra: 03 /08/2022 ; 
ViGÊNcia: 04/08/2022 a 03/08/2023;
doTaÇÃo orÇaMENTária: Gestão/Unidade: 68201 / fonte: 0101
Programa de Trabalho: 08.122.1297.8338 / 08.243.1505.8392 / 
08.243.1505.8393 / 08.243.1505.8394 / 08.243.1505.8864
Elemento de despesa: 339037 .Valor: r$ 3.013.364,76 (três milhões e 
treze mil e trezentos e sessenta e quatro reais e setenta e seis centavos)
ParTES: faSEPa liMPar liMPEZa E coNSErVaÇÃo lTda estabelecida 
na avenida José Marcelino de oliveira nº 02 alameda Bom Jardim Bairro: 
centro, ananindeua -Pa cEP: 67.030-170, cNPJ: nº 08.775.721/0001-85
ordENador rESPoNSáVEl: lUiZ cElSo da SilVa /PrESidENTE da faSEPa

Protocolo: 835843

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto Nº 003/2022 coNtrato Nº 19/2022
ParTES: faSEPa  e  M M alVarENGa coMÉrcio E SErViÇoS - ME es-
tabelecida na av. conselheiro furtado, nº638, cEP: 66025-160, fone: 
91-3242-1515, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 01.219.642/0001-49, iNSc 
EST.15.190.295-0.
objeto da apostila: adequar dotação orçamentária de acordo com a nova 
configuração ao exercício 2022,conforme detalhamento abaixo. Funda-
mentação legal: lei federal nº 8.666/93.
Programa de Trabalho: 08.126.1508.8238 / 08.243.1505.8393 Elemento 
de despesa: 449052, fonte 0661.
ordenador de despesa: lUiZ cElSo da SilVa /Presidente da faSEPa

Protocolo: 835727

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 693/2022-daF/GrH de 01 de aGosto de 2022
coNcEdEr,de acordo com o art.74 da lei 5.810, de 24.01.94,30(trinta)
dias de férias consecutivos,
aos servidores abaixo relacionados:

ana Maria Barbosa de Souza 20/21 06/09/2022 05/10/2022
alexandre cesar de Moraes lima 21/22 01/09/2022 30/09/2022

alexandre da Silva e Silva 20/21 01/09/2022 30/09/2022
alexandre Jose Barroso Saldanha 20/21 27/09/2022 11/10/2022

amanda carolina Santos de oliveira 21/22 01/09/2022 30/09/2022
amanda caroline Barros costa 21/22 01/09/2022 30/09/2022
ana claudia oliveira azevedo 21/22 17/09/2022 16/10/2022

ana Kelly Pantoja 21/22 12/09/2022 11/10/2022
ana Patricia carreira Pires 20/21 19/09/2022 18/10/2022

andre luis araujo dos Santos 21/22 01/09/2022 30/09/2022
andre luis lima cavalcante 20/21 05/09/2022 04/10/2022

andreia de Nazare Siqueira Barbosa 21/22 08/09/2022 07/10/2022
antonio Jocinelson almeida de Sousa 21/22 01/09/2022 30/09/2022

antonio Nei Vieira lima 21/22 01/09/2022 30/09/2022
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antonio Sergio ferreira de lima 21/22 16/09/2022 15/10/2022
arinelson lobo da Paixao e Silva 21/22 01/09/2022 30/09/2022

augusto Sergio de Souza Gregório 20/21 16/09/2022 15/10/2022
Brenda de amorim Bastos 21/22 01/09/2022 30/09/2022
camila de Miranda Medina 21/22 01/09/2022 30/09/2022

carlos alberto amaral de oliveira Junior 21/22 01/09/2022 30/09/2022
carlos Henrique dos Santos Paiva 21/22 01/09/2022 30/09/2022

celia Maria campos de Matos 21/22 05/09/2022 04/10/2022
cibele Vasco Santos 21/22 01/09/2022 30/09/2022
daniel lima cardoso 20/21 05/09/2022 04/10/2022

dirceu de castro Santos 21/22 05/09/2022 04/10/2022
Eder cicero das Neves 20/21 16/09/2022 15/10/2022
Edileuza alves ferreira 21/22 01/09/2022 30/09/2022
Edith de Jesus Matos 21/22 01/09/2022 30/09/2022
Elda lima de freitas 21/22 15/09/2022 14/10/2022
Eliane Gil da Silva 21/22 16/09/2022 15/10/2022

Eliene do Socorro freitas Machado da Silva 21/22 16/09/2022 15/10/2022
Elizel cavalcante Nunes 21/22 16/09/2022 15/10/2022

Evanilde Pinto Teles 21/22 13/09/2022 12/10/2022
Everton Patricio Monteiro Barbosa 21/22 01/09/2022 30/09/2022

Ewerton furtado ribeiro 21/22 01/09/2022 30/09/2022
francinaldo Barbosa dos Santos 21/22 01/09/2022 30/09/2022

francine Monte duarte 21/22 01/09/2022 30/09/2022
francisco Guilherme Queiroz Barbosa 21/22 01/09/2022 30/09/2022

francymeire Pureza Poça 21/22 01/09/2022 30/09/2022
Giann Soares dos Santos 21/22 16/09/2022 15/10/2022

Giovani Marchesi Pinto cardoso 21/22 05/09/2022 04/10/2022
Glandston Victor Haussler oliveira 21/22 04/09/2022 03/10/2022
Gracineide dias Pinheiro de Moraes 21/22 01/09/2022 30/09/2022
Graziele Patricia de lima figueira 21/22 01/09/2022 30/09/2022

Gustavo Nunes Siqueira 21/22 01/09/2022 30/09/2022
Helen Serrão Pimentel 21/22 15/09/2022 14/10/2022

Helennice de lima rocha ribeiro 21/22 12/09/2022 11/10/2022
ildene Miranda Soeiro 20/21 19/09/2022 18/10/2022

ismael Gaia de assuncao 21/22 01/09/2022 30/09/2022
ivanilson ferreira Barros 21/22 01/09/2022 30/09/2022
ivanir de oliveira Souto 21/22 01/09/2022 30/09/2022

Jacirene Maria Navegantes da Silva 20/21 01/09/2022 30/09/2022
Janio alves Barbosa 20/21 01/09/2022 30/09/2022

Jaqueline coutinho Martins 21/22 12/09/2022 11/10/2022
Jaracelyr Tubinambas dos anjos ferreira 20/21 01/09/2022 30/09/2022

Jesse Pereira de carvalho 21/22 01/09/2022 30/09/2022
Joao augusto Trindade da cruz 21/22 16/09/2022 15/10/2022

Joao Silva da conceição 20/21 01/09/2022 30/09/2022
Jones Viana Moia 21/22 01/09/2022 30/09/2022

Jose de assunção façanha 21/22 01/09/2022 30/09/2022
Jose luiz oliveira de almeida 20/21 01/09/2022 30/09/2022
Jose Maria ferreira da Silva 21/22 05/09/2022 04/10/2022

José Severo de Souza Bastos 21/22 01/09/2022 30/09/2022
Jose Wilson claudio Borges 21/22 01/09/2022 30/09/2022

Josicley araujo dos reis 21/22 16/09/20225 15/10/2022
Josue araujo de Sousa 21/22 01/09/2022 30/09/2022

Julio cezar castro froes 21/22 10/09/2022 09/10/2022
Karen Priscila Perdigao cardias 21/22 01/09/2022 30/09/2022

Keila cristina do Nascimento Brasil 20/21 01/09/2022 30/09/2022
Kennedy da cunha Santos 21/22 01/09/2022 30/09/2022

leidyane Kellen Souza Henriques 21/22 16/09/2022 15/10/2022
leila dos Santos reis de Moraes 21/22 01/09/2022 30/09/2022

lindanor Silva de Souza 21/22 01/09/2022 30/09/2022
lidiane cecilia da Silva Botelho costa 21/22 19/09/2022 18/10/2022

lidiane Santos de Moraes 21/22 01/09/2022 30/09/2022
liege cajueiro Proença 20/21 01/09/2022 30/09/2022

lindomar dos Santos cardoso 21/22 01/09/2022 30/09/2022
lucas Silva Pereira 21/22 17/09/2022 16/10/2022

lucilea Nazare costa 21/22 16/09/2022 15/10/2022
lucileia cardoso cavalcante 21/22 19/09/2022 18/10/2022

luis felipe Varao costa 21/22 01/09/2022 30/09/2022
luiz carlos Nunes 21/22 05/09/2022 04/10/2022

luiz carlos rodrigues Pinto 21/22 16/09/2022 15/10/2022
luiz Paulo ramos 21/22 19/09/2022 18/10/2022

Mara Gabriela Barbosa cardoso 21/22 15/09/2022 14/10/2022
Marcela de Paiva reis 21/22 05/09/2022 04/10/2022
Marcelo Silva E Silva 21/22 01/09/2022 30/09/2022

Marcio lima da conceição 21/22 01/09/2022 30/09/2022
Maria das dores Bezerra dos Santos 21/22 01/09/2022 30/09/2022

Maria das Graças M. Nascimento 20/21 01/09/2022 30/09/2022
Maria de lourdes rabelo da Silva 21/22 05/09/2022 04/10/2022

Maria de Nazare coelho 21/22 01/09/2022 30/09/2022
Maria de Nazare Maciel Gomes 21/22 01/09/2022 30/09/2022

Maria de Nazaré Nunes de  Souza da cunha 20/21 15/09/2022 14/10/2022
Maria do Socorro almeida dos  reis 21/22 01/09/2022 30/09/2022

Maria Elenilda Paiva da Silva 21/22 01/09/2022 30/09/2022
Maria fidelis Serrão de amorim 21/22 19/09/2022 18/10/2022

Maria frança Miranda 21/22 04/09/2022 03/10/2022
Maria Helena Souza da Silva 21/22 01/09/2022 30/09/2022

Maria lucia da Silva Baia Nunes 21/22 16/09/2022 15/10/2022
Maria rosa Silva de Souza 21/22 05/09/2022 04/10/2022

Maria roseli da Silva Santos 21/22 01/09/2022 30/09/2022
Maricleia Pedroso Sousa 20/21 05/09/2022 04/10/2022

Mariza raiol Mareco 20/21 01/09/2022 30/09/2022
Mateus araujo Maia 21/22 01/09/2022 30/09/2022

Mateus Mendes do rego 21/22 16/09/2022 15/10/2022
Max alan Barros do Nascimento 21/22 01/09/2022 30/09/2022

Maximiliano Mesquita Moura 21/22 16/09/2022 15/10/2022
Murilo de araujo Sousa 21/22 01/09/2022 30/09/2022
Nadir Sales dos Santos 21/22 16/09/2022 15/10/2022

Neila das Graças Moura de figueiredo 21/22 12/09/2022 11/10/2022
orivaldo alves da Silva 21/22 16/09/2022 15/10/2022

oswaldo Telles da costa Neto 20/21 01/09/2022 30/09/2022
ozar Maikon cardoso de freitas 21/22 01/09/2022 30/09/2022

Paulo Sylber Paixão Gusmão 21/22 01/09/2022 30/09/2022
Paulo Trindade cabral Neto 21/22 01/09/2022 30/09/2022
rafael dos Santos Barbosa 21/22 01/09/2022 30/09/2022

raimundo carlos araujo Siqueira 21/22 05/09/2022 04/10/2022
raimundo lucivaldo Silva cristo 20/21 05/09/2022 04/10/2022
raimundo Nazare Nunes Teixeira 21/22 01/09/2022 30/09/2022
rosa Gonçalves de araujo lopes 21/22 05/09/2022 04/10/2022

roseane Maria lima Gomes 21/22 01/09/2022 30/09/2022
roseli lopes Pontes 21/22 16/09/2022 15/10/2022

roseneide da cruz dias 21/22 15/09/2022 14/10/2022
rosinaldo dos Santos cardoso 21/22 01/09/2022 30/09/2022
Sabrina Emanuele Sa de Souza 21/22 14/09/2022 13/10/2022

Sandra do Socorro Silva de Souza 21/22 08/09/2022 07/10/2022
Shirley carla Nascimento 21/22 12/09/2022 11/10/2022

Silvania de cassia ferreira da Silva dias 21/22 16/09/2022 15/10/2022
Silveira Martins reis 21/22 01/09/2022 30/09/2022

Sonia Margareth Siqueira Marinho 21/22 01/09/2022 30/09/2022
Suelle Paixão reis 21/22 16/09/2022 15/10/2022

Tadeu Junior Souza de lima 21/22 01/09/2022 30/09/2022
Tatiana chaves costa 21/22 01/09/2022 30/09/2022

Tatiana de Jesus Queiroz de Souza 21/22 01/09/2022 30/09/2022
Thiago Nazaré  Bentes da Silva 21/22 15/09/2022 14/10/2022

Thulio Selton Martins de Souza aguiar 21/22 01/09/2022 30/09/2022
Vania Queiroz costa Souza ribeiro 21/22 08/09/2022 07/10/2022

Portaria N° 692/2022-GaB/GeMPs de 29 de JULHo 2022
coNcEdEr 30(trinta)dias de férias regulamentares aos servidores abaixo relacionados:

NoMe P.aQUis GoZo de FÉrias
Sinthia Giselle Moreira Menezes 21/22 06/08/2022 a 04/09/2022

ordenador responsável:luiz celso da Silva
Protocolo: 835731

..

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

Portaria
.

Portaria Nº 453 de 30 de JUNHo de 2022
Gestor do terMo de FoMeNto Nº 06/2022

o SEcrETario dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
das suas atribuições que lhe confere a lei 7.029/2007 e com fundamento 
nos arts. 2º, inciso Vi, e 61 da lei federal nº 13.019/2014,
rESolVE:
art. 1º designar a servidora VaNESSa cUNHa fariaS - matricula 57220877 
para exercer a função de GESTora do Termo de fomento nº 06/2022 ce-
lebrado com o iNSTiTUTo dE dEfESa E ProTEÇÃo do coNSUMidor do 
ESTado do Pará, Processo nº 2022/791886.
art. 2º São atribuições da GESTora:
I. acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
ii. informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que compro-
metam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de 
indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providên-
cias adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;
iii. emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas 
final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de monito-
ramento e avaliação de que trata o art. 59, da lei nº 13.019/2014.
iV. disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às ati-
vidades de monitoramento e avaliação.
V. emitir parecer técnico de análise de prestação de contas da parceria 
celebrada na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da foMENTada 
que trata o art. 62, da lei nº 13.019/2014.
art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
art. 4º dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 835653
Portaria Nº 454 de 30 de JUNHo de 2022

Gestor do terMo de FoMeNto Nº 05/2022
o SEcrETario dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
das suas atribuições que lhe confere a lei 7.029/2007 e com fundamento 
nos arts. 2º, inciso Vi, e 61 da lei federal nº 13.019/2014,
rESolVE:
art. 1º designar a servidora VaNESSa cUNHa fariaS - matricula 57220877 
para exercer a função de GESTora do Termo de fomento nº 05/2022 
celebrado com o iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo Social E aPoio À 
MUlHEr ParaENSE - idESaMP, Processo nº 2022/791927.
art. 2º São atribuições da GESTora:
I. acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
ii. informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que compro-
metam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de 
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indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providên-
cias adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;
iii. emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas 
final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de monito-
ramento e avaliação de que trata o art. 59, da lei nº 13.019/2014.
iV. disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às ati-
vidades de monitoramento e avaliação.
V. emitir parecer técnico de análise de prestação de contas da parceria 
celebrada na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da foMENTada 
que trata o art. 62, da lei nº 13.019/2014.
art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
art. 4º dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 835652

diÁria
.

Portaria N° 466 de 25 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 2022/932026.
 fUNdaMENTo lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.)
r E S o l V E:
coNcEdEr oiTo E MEia diárias em favor dos servidores desta SEJU-
DH, abaixo identificados, para  realizar Capacitação em Direitos Humanos, 
Tráfico de Pessoas/Trabalho Escravo e formação sobre fluxo regularização 
documental de migrantes/refugiado, nos municípios de Marabá, canaã dos 
carajás, Parauapebas/Pa, no período de 04 a 12/08/2022.
 

Nome cargo Matrícula
lorENa BriTo roMÃo coordenadora/cTETP 55586331/4

JEaNETE da SilVa GoMES assistente Social 54188359/3

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 25 dE JU-
lHo dE 2022
ValBETÂNio MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 835610
Portaria N° 465 de 25 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 2022/932026
(fUNdaMENTo lEGal: art. 4º da lei 8.162/91),
r E S o l V E:
coNcEdEr oiTo E MEia diárias em favor do colaborador Eventual, abaixo 
identificado, para realizar Capacitação em Direitos Humanos, Tráfico de 
Pessoas/Trabalho Escravo e formação sobre fluxo regularização documen-
tal de migrantes/refugiados, nos municípios de Marabá, canaã dos carajás 
e Parauapebas/Pa, no período de 04 a 12/08/2022.

Nome cargo Matrícula
doUGlaS PESSoa doS SaNToS colaborador Eventual  

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 25 dE JU-
lHo dE 2022
ValBETÂNio MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 835613
Portaria N° 469 de 28  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 2022/942517.
r E S o l V E:
coNcEdEr TrÊS E MEia  diárias em favor dos servidores desta SEJUdH,  
abaixo identificados , para participar da 27ª reunião ordinária da Secre-
taria Nacional do consumidor - SENacoN com os membros do Sistema 
Nacional de defesa do consumidor – SNdc e do XX congresso da asso-
ciação Nacional do Ministério Público do consumidor., no período de 16 a 
19/08/2022, em Brasília/df.
 

Nome cargo Matrícula
EliaNdro JoSÉ KoGEMPa BarBoSa   diretor/ProcoN   57203852

arNaldo SaNToS da cErUZ   coordenador   5185589

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE. 
SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, 28  dE JU-
lHo dE 2022
ValBETÂNio MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 835961

oUtras MatÉrias
.

iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLico N° 05/2022.
Processo Pae nº. 2022/791927
BaSE lEGal: arts. 30 e 31 da lei n. 13.019/2014
PErÍodo dE rEaliZaÇÃo: 30/06/2022 até 31/12/2022
A finalidade é a celebração de Termo de Fomento com INSTITUTO DE DE-
SENVolViMENTo Social E aPoio À MUlHEr ParaENSE – idESaMP, cNPJ 
Nº 23.863.410/0001-61, representado neste ato pela sua Presidente, Sr ª 
STHEfaNi ViToria fariaS BraSil, cPf 028.163.122-08, para o repasse 
de recursos financeiros a referida organização da sociedade civil para fo-
mentar o Projeto “coNSciENTiZaÇÃo, cUidado E PrEVENÇÃo ao USo 
DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS”, o qual consiste na realização de cursos e ofi-
cinas virtuais e presenciais para famílias que serão beneficiadas diretamente.
doTaÇÃo orÇaMENTária
PTrES: 188810
Plano de Trabalho: 14.422.1500.8810.0000
Plano interno: 22dEMG00328
Natureza de despesa: 335041
fonte: 0101
Valor: r$ 3.500.000,00
Vigência: 30/06/2022 a 31/12/2022
Belém/Pa, 30 de junho de 2022.
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 835630
terMo de FoMeNto Nº 05/2022 - seJUdH

Processo nº 2022/791927
fundamento legal: arts. 30 e 31 da lei nº 13.019/2014
do oBJETo: Execução do “ProJETo aMParo: coNSciENTiZaÇÃo, cUi-
dado E PrEVENÇÃo ao USo dE álcool E oUTraS droGaS” mediante a 
realização de cursos e oficinas virtuais e presenciais; realização de escoli-
nha de futebol e aulas de artes marciais e expressão corporal.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
PTrES: 188810
Plano de Trabalho: 22dEMG00328
Plano interno: 14.422.1500.8810.0000
Natureza de despesa: 335041
fonte: 0101000000
Valor: r$ 3.500.000,00
PraZo dE EXEcUÇÃo: 30/06/2022 a 31/12/2022
data da assinatura: 30/06/2022
foMENTador: Secretaria de Estado de Justiça e direitos Humanos – SE-
JUdH. cNPJ nº 05.054.895/0001-60
foMENTada: iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo Social E aPoio À MU-
lHEr ParaENSE
cNPJ Nº 23.863.410/0001-61
representante da fomentada: STHEfaNi ViToria fariaS BraSil
cPf 028.163.122-08
ordenador de despesa: ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM

Protocolo: 835650
JUstiFicatiVa de iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto 

PÚBLico Para ceLeBrar Parceria atraVÉs de terMo de 
FoMeNto Nº 06/2022

Processo: 2022/791886
coNcEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMa-
NoS - SEJUdH
coNVENENTE: idPc-Pa instituto de defesa e Proteção do consumidor do 
Estado do Pará
cNPJ Nº 21848708-0001.77
oBJETo: Execução do ProJETo JoVEM EMPrEENdEdor ParaENSE com 
principal objetivo de despertar no público alvo a educação financeira para 
saber administrar, poupar e investir através de conhecimentos de econo-
mia, bem como a utilização da criatividade. o projeto será realizado por 
meio de palestras, cursos e orientações para jovens visando as possibili-
dades existentes no mercado com foco no empreendedorismo conforme 
previsão expressa no Plano de Trabalho.
doTaÇÃo orÇaMENTária
PTrES: 188814
Plano de Trabalho: 14.422.1500.8814.0000
Plano interno: 22dEMG00325
Natureza de despesa: 335041
fonte: 0101
Valor: r$ 3.500.000,00
fUNdaMENTo lEGal: artigos 30 e 31 da lei federal n° 13.019/2014, al-
terada pela lei n°13.204/2015 e decreto Governamental nº 1.853/2017 
que regulamenta a celebração de parcerias entre a administração pública e 
as organizações da sociedade civil. a celebração do Termo de fomento em 
epígrafe justifica ser realizada sem chamamento público porque a adminis-
tração pública poder dispensá-lo no caso de atividade vinculada a serviço 
de educação, bem como em razão das metas somente serem atingidas por 
uma entidade específica em razão da parceria decorrer de transferência 
para organização da sociedade civil devidamente autorizada em lei na qual 
é identificada expressamente a entidade beneficiária.
Vejamos os dispositivos citados:
art. 30. a administração pública poderá dispensar a realização do chama-
mento público:
Vi - no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, 
saúde e assistência social, desde que executadas por organizações da socie-
dade civil previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política.
art. 31. Será considerado inexigível o chamamento público na hipótese de in-
viabilidade de competição entre as organizações da sociedade civil, em razão 
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da natureza singular do objeto da parceria ou se as metas somente puderem 
ser atingidas por uma entidade específica, especialmente quando:
ii - a parceria decorrer de transferência para organização da sociedade 
civil que esteja autorizada em lei na qual seja identificada expressamente 
a entidade beneficiária, inclusive quando se tratar da subvenção prevista 
no inciso i do § 3o do art. 12 da lei no 4.320, de 17 de março de 1964, 
observado o disposto no art. 26 da lei complementar no 101, de 4 de maio 
de 2000. (incluído pela lei nº 13.204, de 2015)
JUSTificaTiVa: a lei 13.019/2014 estabeleceu o regime jurídico das par-
cerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil 
- OSC, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades 
de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de 
projetos. a regulamentação desta lei foi efetivada pelo Governo federal por 
meio do decreto 8.726, de 27/04/2016.
Salvo em casos de dispensa, inexigibilidade e emendas parlamentares às 
leis orçamentárias anuais, o chamamento Público é o procedimento pre-
liminar destinado a selecionar organização da sociedade civil para firmar 
parceria por meio de termo de colaboração ou de fomento.
Assim, de acordo com a especificidade da Lei 13.019/2014 quanto a ine-
xigibilidade do chamamento público, ato respaldado polo decreto federal 
8.726/2016, decreto Governamental nº 1.835/2017, o idPc-Pa institu-
to de defesa e Proteção do consumidor do Estado do Pará encontra-se 
devidamente regular para execução do ProJETo JoVEM EMPrEENdEdor 
ParaENSE com principal objetivo de despertar no público alvo a educação 
financeira para saber administrar, poupar e investir através de conheci-
mentos de economia, bem como a utilização da criatividade. o projeto será 
realizado por meio de palestras, cursos e orientações para jovens visando 
as possibilidades existentes no mercado com foco no empreendedorismo 
conforme previsão expressa no Plano de Trabalho.
a formalização da parceria com o idPc-Pa instituto de defesa e Proteção 
do consumidor do Estado do Pará segue as normas e procedimentos es-
tabelecidos em lei, possui capacidade técnica e operacional compatíveis 
com o objeto da parceria, dispondo de instalações, recursos humanos e 
condições de materiais adequados para o desenvolvimento das atividades 
previstas. o Plano de Trabalho proposto pela referida organização da so-
ciedade civil foi devidamente analisado e aprovado. Por fim, Julgo que o 
caso em apreço se coaduna à hipótese de inexigibilidade de chamamento 
público, prevista nos artigos 30 e 31 da lei federal nº 13.019/2014.
Nestes termos dEclaro a iNEXiGiBilidadE do cHaMaMENTo PÚBlico 
para firmar parceria, por meio de TERMO DE FOMENTO com o IDPC-PA 
instituto de defesa e Proteção do consumidor do Estado do Pará, tendo 
como objeto a transferência de recursos no valor de r$ 3.500.000,00 (três 
milhões e quinhentos mil reais) conforme Plano de Trabalho anexo. a forma 
de pagamento será mediante parcela única.
Publique-se de acordo com a legislação vigente.
Belém, 30 de junho 2022
Valbetanio Barbosa Milhomem
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos - SEJUdH

Protocolo: 835645
terMo de FoMeNto Nº 06/2022 - seJUdH

Processo nº 2022/791886
fundamento legal: art. 30 e 31 da lei nº 13.019/2014
do oBJETo: Execução do Projeto “JoVEM EMPrEENdEdor ParaENSE” 
com o objetivo de realizar uma política de incentivo aos jovens no que se 
refere ao ingresso no mercado empreendedor.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
aÇÃo: 188814
Plano de Trabalho 14.422.1500.8814.0000
Plano interno: 22dEMG00325
Natureza de despesa: 335041
fonte: 0101
Valor Estimado: r$ 3.500.000,00
PraZo dE EXEcUÇÃo: 30/06/2022 a 31/12/2022
data da assinatura: 30/06/2022
foMENTador: Secretaria de Estado de Justiça e direitos Humanos – SE-
JUdH. cNPJ nº 05.054.895/0001-60
foMENTada: iNSTiTUTo dE dEfESa E ProTEÇÃo do coNSUMidor do 
ESTado do Pará
cNPJ Nº 21.848.708.0001-772
representante da fomentada: MoiSES alEJaNdro SEGoVia llaMaZoNaS
cPf 010.151.832-39
ordenador de despesa: ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM

Protocolo: 835651
iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto PÚBLico N° 06/2022.

Processo Pae nº. 2022/791886
BaSE lEGal: arts. 30 e 31 da lei n. 13.019/2014
PErÍodo dE rEaliZaÇÃo: 30/06/2022 até 31/12/2022
A finalidade é a celebração de Termo de Fomento com o INSTITUTO DE 
dEfESa E ProTEÇÃo do coNSUMidor do ESTado do Pará, cNPJ Nº 
21.848.708/0001-7 representado pelo seu Presidente, Sr. MoiSES alE-
JaNdro SEGoVia llaMaZoNaS, cPf 010.151.832-39, para o repasse de 
recursos financeiros a referida organização da sociedade civil para fomen-
tar o Projeto “JoVEM EMPrEENdEdor ParaENSE”, o qual consiste na rea-
lização de palestras, cursos e orientações para jovens visando às possibi-
lidades existentes no mercado com foco no empreendedorismo paraense.
dotação orçamentária:
PTrES: 188814
Plano de Trabalho: 14.422.1500.8814.0000
Plano interno: 22dEMG00325
Natureza de despesa: 335041
fonte: 0101
Valor: r$ 3.500.000,00

Vigência: 30/06/2022 até 31/12/2022
data da assinatura: 30/06/2022
Belém/Pa, 30 de junho de 2022.
ValBETÂNio BarBoSa MilHoMEM
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 835637
JUstiFicatiVa de iNeXiGiBiLidade de cHaMaMeNto 

PÚBLico Para ceLeBrar Parceria atraVÉs de terMo 
de FoMeNto Nº 05/2022

Processo: 2022/791927
coNcEdENTE: SEcrETaria dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMa-
NoS - SEJUdH
coNVENENTE: idESaMP – iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo Social E 
aPoio a MUlHEr ParaENSE
cNPJ Nº 23863410.0001-61
oBJETo: Execução do ProJETo aMParo: conscientização, cuidado e Prevenção 
ao Uso de álcool e outras drogas, no município de ananindeua – Pa que será 
realizado através de cursos e oficinais virtuais-presenciais com temas vinculados 
a prevenção e enfrentamento na elaboração de políticas públicas vinculadas a 
dependência de drogas conforme previsão expressa no Plano de Trabalho.
doTaÇÃo orÇaMENTária
PTrES: 188810
Plano de Trabalho: 14.422.1500.8810.0000
Plano interno: 22dEMG00328
Natureza de despesa: 335041
fonte: 0101
Valor: r$ 3.500.000,00
fUNdaMENTo lEGal: artigos 30 e 31 da lei federal n° 13.019/2014, alterada pela 
lei n°13.204/2015 e decreto Governamental nº 1.853/2017 que regulamenta a 
celebração de parcerias entre a administração pública e as organizações da socieda-
de civil. A celebração do Termo de Fomento em epígrafe justifica ser realizada sem 
chamamento público porque a administração pública poder dispensá-lo no caso de 
atividade vinculada a serviço de educação, bem como em razão das metas somente 
serem atingidas por uma entidade específica em razão da parceria decorrer de trans-
ferência para organização da sociedade civil devidamente autorizada em lei na qual 
é identificada expressamente a entidade beneficiária.
Vejamos os dispositivos citados:
art. 30. a administração pública poderá dispensar a realização do chama-
mento público:
Vi - no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, 
saúde e assistência social, desde que executadas por organizações da socie-
dade civil previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política.
art. 31. Será considerado inexigível o chamamento público na hipótese de in-
viabilidade de competição entre as organizações da sociedade civil, em razão 
da natureza singular do objeto da parceria ou se as metas somente puderem 
ser atingidas por uma entidade específica, especialmente quando:
ii - a parceria decorrer de transferência para organização da sociedade 
civil que esteja autorizada em lei na qual seja identificada expressamente 
a entidade beneficiária, inclusive quando se tratar da subvenção prevista 
no inciso i do § 3o do art. 12 da lei no 4.320, de 17 de março de 1964, 
observado o disposto no art. 26 da lei complementar no 101, de 4 de maio 
de 2000. (incluído pela lei nº 13.204, de 2015)
JUSTificaTiVa: a lei 13.019/2014 estabeleceu o regime jurídico das par-
cerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil 
- OSC, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades 
de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de 
projetos. a regulamentação desta lei foi efetivada pelo Governo federal por 
meio do decreto 8.726, de 27/04/2016.
Salvo em casos de dispensa, inexigibilidade e emendas parlamentares às 
leis orçamentárias anuais, o chamamento Público é o procedimento pre-
liminar destinado a selecionar organização da sociedade civil para firmar 
parceria por meio de termo de colaboração ou de fomento.
Assim, de acordo com a especificidade da Lei 13.019/2014 quanto a ine-
xigibilidade do chamamento público, ato respaldado polo decreto federal 
8.726/2016, decreto Governamental nº 1.835/2017, o instituto de desen-
volvimento Social e apoio à Mulher Paraense – idESaMP - encontra-se de-
vidamente regular para execução do ProJETo aMParo: conscientização, 
cuidado e Prevenção ao Uso de álcool e outras drogas, no município de 
Ananindeua – PA que será realizado através de cursos e oficinais virtuais/
presenciais com temas vinculados a prevenção e enfrentamento na elabo-
ração de políticas públicas vinculadas a dependência de drogas conforme 
previsão expressa no Plano de Trabalho.
a formalização da parceria com o instituto de desenvolvimento Social e 
apoio à Mulher Paraense – idESaMP segue as normas e procedimentos 
estabelecidos em lei, possui capacidade técnica e operacional compatíveis 
com o objeto da parceria, dispondo de instalações, recursos humanos e 
condições de materiais adequados para o desenvolvimento das atividades 
previstas. o Plano de Trabalho proposto pela referida organização da so-
ciedade civil foi devidamente analisado e aprovado. Por fim, Julgo que o 
caso em apreço se coaduna à hipótese de inexigibilidade de chamamento 
público, prevista nos artigos 30 e 31 da lei federal nº 13.019/2014.
Nestes termos dEclaro a iNEXiGiBilidadE do cHaMaMENTo PÚBlico 
para firmar parceria, por meio de TERMO DE FOMENTO com o Instituto 
de desenvolvimento Social e apoio à Mulher Paraense – idESaMP, tendo 
como objeto a transferência de recursos no valor de r$ 3.500.000,00 (três 
milhões e quinhentos mil reais) conforme Plano de Trabalho anexo. a forma 
de pagamento será mediante parcela única.
Publique-se de acordo com a legislação vigente.
Belém, 30 de junho de 2022
Valbetanio Barbosa Milhomem
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos - SEJUdH

Protocolo: 835639



94  diário oficial Nº 35.068 Quinta-feira, 04 DE AGOSTO DE 2022

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

.

errata
.

NUMero da PUBLicaÇÃo: 828921
oNde se LÊ: r$ 427.595,90 (Quatrocentos e vinte e sete mil, e quinhen-
tos e noventa e cinco reais e noventa centavos)
Leia-se: r$ 479.463,28 (Quatrocentos e setenta e nove mil, e quatrocen-
tos e sessenta e três reais e vinte e oito centavos)
ordenador(a): anadelia divina Santos.

Protocolo: 835834

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 075/2022 - GGa/sedeMe
Belém, 03 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;
coNSidEraNdo o teor do Processo Nº 2022/959653;
r E S o l V E:
i – coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares ao servidor BrENo 
dE carValHo NUNES, matrícula 5947373/2, ocupante do cargo de coor-
denador, no período de 05/09/2022 a 04/10/2022, referente ao período 
aquisitivo de 01/05/2021 a 30/04/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNadElia diViNa SaNToS
Secretária adjunta de Gestão administrativa

Protocolo: 835528

.

.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 014/2022
EXErcÍcio: 2022 | ProcESSo adMiNiSTraTiVo: 2022/678318.
coNTraTada: EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNi-
caÇÃo do ESTado do Pará - ProdEPa, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
05.059.613/0001-18, situada na rodovia augusto Montenegro, Km-10, 
distrito de icoaraci, cEP. 66820-000, Belém/Pa.
oBJETo: Serviços de link de dados, de internet, licença de Uso de Siste-
mas Globais (SiafEM e SiMaS) e Hospedagem de Websites, para atender 
as necessidades da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará 
(codEc), em conformidade com os critérios previstos no Termo de refe-
rência e Proposta comercial nº 0130/2022, apresentada pela ProdEPa.
fUNdaMENTo: lei nº 13.303/2016, regulamento interno de licitações e 
contratos (rilc) da codEc.
Valor GloBal: r$128.340,36 (cento e vinte e oito mil trezentos e qua-
renta reais e trinta e seis centavos).
daTa dE aSSiNaTUra: 27.07.2022 | ViGÊNcia: 12 (doze) meses, conta-
dos a partir de 01.09.2022.
ordENador: lUTfala dE caSTro BiTar – PrESidENTE | codEc.

Protocolo: 835427
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

coNtrato: 013/2021.
terMo aditiVo: 4º
daTa dE aSSiNaTUra do TErMo adiTiVo: 27/07/2022.
oBJETo: alterar a cláUSUla dÉciMa SÉTiMa – da ViGÊNcia do coN-
TraTo, do contrato nº 013/2021, celebrado entre coNTraTaNTE e coN-
TraTada na data de 29 de junho de 2021, prorrogando o prazo de vigência 
contratual em mais 90 (noventa) dias, a contar do dia 29/07/2022 até 
27/10/2022, nos termos do artigo 71, caput, da lei 13.303/2016, sendo 
que competirá à coNTraTada o prazo de 60 (sessenta) dias para a con-
clusão do projeto, e à coNTraTaNTE o prazo de 30 (trinta) dias para as 
análises técnicas.
coNTraTada: SaNEViaS coNSUlToria E ProJEToS lTda., devidamente 
inscrita no cNPJ nº 08.610.914/0001-86.
ordENador: lUTfala dE caSTro BiTar - PrESidENTE | codEc.

Protocolo: 835414

..

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata da publicação do extrato do 1º termo aditivo do contrato n° 
024/2021, publicada no d.o.e n° 35.062 de 29 de Julho de 2022, 
protocolo n° 833751.
onde se Lê:
objeto: Prorrogação do prazo contratual, pelo período de 03 (três) meses, 
a contar de 22/07/2022 a 22/10/2022.
data da assinatura: 22/07/2022.
contratado: NP caPaciTaÇÃo E SolUÇÕES TEcNoloGicaS lTda.
Leia-se:
objeto: Prorrogação do prazo contratual, pelo período de 03 (três) meses, 
a contar de 03/08/2022 a 03/11/2022.
data da assinatura: 03/08/2022.
contratado: NP TEcNoloGia E GESTÃo dE dadoS lTda.
ordenador Presidente, em exercício: Valber luiz Barbosa duarte.

Protocolo: 835748
..

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 227/2022 de 02/08/2022. 
art. 1º coNcEdEr licença Prêmio de 30 (trinta) dias a servidora dilMa 
THEodora falcÃo dE MENEZES matrícula nº 2021811/1, Técnico reg. 
Mercantil cl B, no período de 08/08/2022 a 06/09/2022, referente ao 
triênio de 02/01/2008 a 01/01/2011, conforme processo nº 2022/951570. 
VilSoN JoÃo ScHUBEr, – Presidente em exercício.

Protocolo: 835638
Portaria Nº 228/2022 de 02/08/2022. 
art. 1º coNcEdEr licença Prêmio de 30 (trinta) dias a servidora aNa 
criSTiNa Garcia, matrícula nº 7006144/1, assistente administrativo 
B, no período de 01/11/2022 a 30/11/2022, referente ao triênio de 
17/07/2009 a 16/07/2012, conforme processo nº 2022/938072. VilSoN 
JoÃo ScHUBEr, – Presidente em exercício.

Protocolo: 835634
.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 229/2022 de 02/08/2022. 
art. 1º: dESiGNar o servidor, rodney de aquino oliveira, matrícula nº 
57222848/1, para responder pelo cargo de Gerente do registro Mercantil 
– GEP daS 011.4, nas férias do titular aiua reis Queiroz, matrícula nº 
57225310/1, no período de 01/08/22 à 30/08/22, conforme processo n.º 
2022/952562. VilSoN JoÃo ScHUBEr, – Presidente em exercício.

Protocolo: 835641
Portaria Nº 226/2022 de 02/08/2022. 
art. 1º dESiGNar o servidor MarcElo aNTÔNio PESSoa cEBolÃo, 
Secretário-Geral,para responder pelo Sistema Sic, atendendo o decreto 
nº 1.359 – 1ª instância, conforme processo nº 2022/955616 . VilSoN 
JoÃo ScHUBEr, – Presidente em exercício.

Protocolo: 835645
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
3° termo aditivo ao contrato: 025/2020 – JUcePa.
Pae n° 2022/523660
data da assinatura: 03/08/2022.
1. objeto: reajuste e prorrogação do contrato n° 25/2020.
1.1 Considerando o reajuste de preços, justificado pelas alterações na 
respectiva convenção coletiva de Trabalho 2022 – (Pa000194/2022) – 
auxiliar administrativo, com vigência a partir de 01/01/2022 até 31 de 
dezembro de 2023, os quais foram alterados em 9% (nove por cento) 
nas bases salariais com reflexos nos benefícios mensais, vale-transporte 
e vale-alimentação.
2. dotação orçamentária.
1. 72201.23.122.1297.8338 operacionalização das ações administrativas
2. Natureza da despesa: 339037.00 locação de Mão de obra
3. fonte: 0261/0661 rec da adm indireta (próprios)
4. Pi: 4120008338c
contratada: acMd PrESTacao dE SErVicoS EirEli EPP, cNPJ: 
04.543.719/0001-20.
Endereço: rod olEGario fErraZ, N° 315, coNJ HaB HaBiaNa i / aEro-
PorTo / araÇaTUBa / SP / cEP 16052-800.
dê ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenador: Vilson João Schuber – Presidente em Exercício da JUcEPa.

Protocolo: 835689
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..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 1002/2022, de 02 de aGosto de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚ-
BlicaS, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/
ccG de 01/01/2019, publicado no doE nº. 33.771, de 02/01/2019,
coNSidEraNdo os termos dos Processos nº. 2022/916358 de 19/07/2022, 
2022/876337 de 11/07/2022 - diMET/SEdoP;
r E S o l V E:
i – rEVoGar a contar de 19/07/2022 a PorTaria nº. 895/2022, de 18/07/2022, 
publicada no doE nº 35.053, de 21/07/2022, referente à designação respondendo 
do servidor Valdir cardoso de Sousa, matricula: 561000/2, pelo cargo de diretor 
de Planejamento Metropolitano e Gestão Territorial.
ii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito 
retroativo a 19/07/2022.
iii – registre-se, Publique-se e cumpra-se;
Eng.º civil BENEdiTo rUY SaNToS caBral/crEa 8430d Pa
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas.

Protocolo: 835469

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

5º tac Nº 30/2019 – cP Nº 02/2019
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
ETEc- Empresa Técnica lTda – cNPJ 05.856.869/0001-56
objeto:Execução de Serviços de drenagem e Pavimentação asfáltica de 
vias urbanas na região de integração do Tocantins- lote 10- neste Estado.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. art. 57, §1º, II, IV da Lei nº 
8.666/93.
Vigência: 02/08/2022 a 02/02/2023
data da assinatura: 02/08/2022
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 835657

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

2° terMo aditiVo ao coNVÊNio Nº 10/2021
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas / cNPJ: 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará / cNPJ 83.211.433/0001-13
Objeto do Convênio: Execução de meio fio, sarjeta e sinalização vertical e 
horizontal, sarjeta em vias públicas no Município de Goianésia do Pará/Pa
Justificativa: Reformulação do Plano de Trabalho do Convênio
data da assinatura: 03/08/2022
ordenador responsável: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 835663

.

.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

10º terMo aditiVo ao coNtrato N° 11/2018
objeto: Prorrogação dos prazos de execução dos serviços e de vigência 
contratual, ambos por mais 12 (doze) meses, iniciando o prazo de vigência 
em 01.02.2023, encerrando em 31.01.2024, e iniciando o prazo de execu-
ção em 01.08.2022, encerrando em 31.07.2023.
data de assinatura: 01.08.2022.
contratada: construhab construtora civil e incorporadora 
ltda. cNPJ: 77.275.196/0001-51.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 835423

..

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE 
TRANSPORTE METROPOLITANO

.

termo aditivo: 4
data de assinatura: 03/08/2022
Vigência: 03/08/2022 a 01/10/2022
Classificação do Objeto: Obra/Serviço Engenharia
Justificativa: Art. 57, I, da Lei nº8.666/93.
contrato: 014
Exercício: 2021
contratado: Empresa loUZada ENGENHaria lTda
Endereço: rua abelardo conduru, 25, coqueiro, cEP. 67015-240 - ana-
nindeua/Pa
ordenador em exercício: ruy Klautau de Mendonça

Protocolo: 835570
..

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 001/2022 – NGtM
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno por 
intermédio do Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano - NGTM, 
inscrito no cNPJ Mf sob o nº 14.773.454/0001-00 e a iMPrENSa oficial do 
ESTado do Pará - ioEPa, cNPJ nº 04.835.476/0001-01, com endereço na 
Tv. do chaco, 2271 no bairro do Marco – Belém/Pa – cEP. 66.090-120.
do oBJETo: contratação de empresa especializada na emissão de cer-
tificados digitais para servidores do NGTM em consonância com parecer 
jurídico nº 063/2022
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa da diSPENSa dE liciTa-
ÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 24, inciso XVi da lei 
federal nº 8.666/93.
Valor coNTraTado: r$6.000,00
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional Programática
Projeto atividade: 950101. 26.131.1508.8233 – Gestão de Tecnologia da 
informação Plano interno: 4120008233c
Elemento de despesa: 3.3.3.91.40.94 – aquisição de Softwares de aplicação
fonte: 0101 – recursos Tesouro Estado
foro: comarca de Belém – Estado do Pará
data: Belém, 1º de agosto de 2022.
rUY KlaUTaU dE MENdoNÇa
diretor Geral, Em Exercício

Protocolo: 835537
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 001/2022 – NGtM
considerando o Parecer Jurídico datado em 04/07/2022 - aSJUr/NGTM re-
conheço e ratifico o Termo de Dispensa de Licitação nº 001/2022 – NGTM, 
com fulcro no art.24, inciso XVi da lei nº 8.666/93, visando a dispensa com 
a contratação de empresa especializada em emissão de certificados digi-
tais, para atender as necessidades de servidores do NGTM, através da iM-
PrENSa oficial do ESTado do Pará - ioEPa cNPJ nº 04.835.476/0001-
01, com endereço na Tv. do chaco, 2271 no bairro do Marco – Belém/Pa 
– cEP. 66.090-120, conforme documentação anexada aos autos, no valor 
de r$6.000,00 (seis mil reais)
Belém, 1º de agosto de 2022.
ruy Klautau de Mendonça
diretor Geral, Em Exercício

Protocolo: 835534
..

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 714 de 03 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 da servidora lorENa GaMa ToBiaS, identidade funcional 
nº 5050154/3, ocupante do cargo de agente administrativo, lotada 
na diretoria de administração e finanças - daf, no período de 08/08 a 
06/09/2022, referente ao exercício 2020/2021, 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 03 de agosto de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 835732
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.

errata
.

errata do terceiro terMo aditiVo ao terMo de cooPera-
ÇÃo tÉcNica Nº 002/2021 – sectet/setUr
NÚMero de Protocolo: 834470
onde se lê:
objeto do aditamento: tem por objeto a prorrogação, por 06 (seis) meses, 
do prazo de vigência do Termo de cooperação Técnica nº 002/2021, até 
27/01/2021.
Leia-se:
objeto do aditamento: tem por objeto a prorrogação, por 06 (seis) meses, 
do prazo de vigência do Termo de cooperação Técnica nº 002/2021, até 
27/01/2023.
ordenadora: Edilza Joana oliveira fontes, Secretária de Estado.

Protocolo: 835739
errata do coNVÊNio de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº 033/2022 – 
sectet/PreFeitUra MUNiciPaL de saNta crUZ do arari
onde se lê:
coNVÊNio dE cooPEraÇÃo TÉcNica Nº 033/2021 – SEcTET/PrEfEiTU-
ra MUNiciPal dE SaNTa crUZ do arari
Leia-se:
coNVÊNio dE cooPEraÇÃo TÉcNica Nº 033/2022 – SEcTET/PrEfEiTU-
ra MUNiciPal dE SaNTa crUZ do arari
ordenadora: Edilza Joana oliveira fontes, Secretária de Estado.

Protocolo: 835753

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 715 de 03 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//968057;
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 
06 e 07/08/2022, 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 03 de agosto 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 835892

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 713 de 02 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 à servidora abaixo relacionada, 30 (trinta) dias de férias regu-
lamentares:

MatrÍcULa NoMe eXercÍcio PerÍodo de GoZo
5900245/1 adriaNa Maria GoMES do NaSciMENTo 2021/2022 12/09 a 11/10/2022

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 02 de agosto de 2022.
dENilSoN BENEdiTo GoNÇalVES PiNHEiro
diretor de administração e finanças

Protocolo: 835538

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de eXecUÇÃo desceNtraLiZada
 eXtrato do terMo de eXecUÇÃo desceNtraLiZada Nº 
08/2022 - sectet
objeto: o Projeto tem por objeto a atuação conjunta entre os partícipes 
visando o apoio técnico e financeiro para a viabilização de iniciativas vol-
tadas ao Ensino superior e a Pesquisa em 39  municípios de distintas re-
giões de integração do Estado do Pará, através da oferta de 40 turmas 
de graduação, sendo: Bacharelado em fisioterapia (Breves e São Geraldo 
do araguaia); Bacharelado em Biomedicina (ananindeua, cametá e Sou-
re), Bacharelado em Saúde coletiva (capanema e São João da Ponta); 
Bacharelado em Terapia ocupacional (Marabá); Engenharia ambiental 
(aveiro, igarapé-Miri e Nova Esperança do Piriá); Engenharia de alimentos 
(itaituba e São caetano de odivelas); Engenharia de Produção (afuá e 
Medicilândia); Engenharia de Software (concórdia do Pará, curionópolis,  
Paragominas e Primavera); Engenharia florestal (curuá e Senador José 
Porfírio) licenciatura em ciências Biológicas (Vigia de Nazaré); licencia-
tura em ciências Naturais (Brasil Novo); licenciatura em Educação físi-
ca (capitão Poço, São francisco do Pará e Terra Santa); licenciatura em 
Geografia (Jacareacanga e Santa Luzia do Pará); Licenciatura em História 
(altamira e Brejo Grande do araguaia) licenciatura em letras língua in-

glesa (castanhal e Santa Bárbara do Pará); licenciatura em letras língua 
Portuguesa (chaves, Monte alegre, Nova Timboteua e Santarém Novo); 
licenciatura em Matemática (anajás); licenciatura em Pedagogia (Mara-
canã); licenciatura intercultural indígena (Jacareacanga); Tecnologia em 
Gastronomia (Santarém).
Valor da descentralização de crédito orçamentário: r$ 49.489.809,99 
(Quarenta e nove milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, oitocentos e 
nove reais, noventa e nove centavos).
Classificação orçamentária:
funcional Programática:  48101.19.364.1506.8866

elementos de despesa custeio ação Fonte Pi
339014
339018
339030
339033
339036
339039

260403 0124008794
 

1010008866c

 

elemento de despesa investimento ação Fonte Pi
449052 271892 0124008794 1010008866X

assinatura: 03/08/2022
Vigência: 03/08/2022 a 03/08/2027
Unidade descentralizadora: Secretaria de Estado de ciência, Tecnolo-
gia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica – SECTET (CNPJ nº 
08.978.226/0001-73)
assinatura pela Unidade descentralizadora: Edilza Joana oliveira fontes, 
Secretária de Estado.
Unidade descentralizada: Universidade do Estado do Pará - UEPa (cNPJ nº 
34.860.833/0001-44)
assinatura pela Unidade descentralizada: clay anderson Nunes chagas, reitor.

Protocolo: 835729

.

.

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

.

errata
.

errata
Portaria N° 187/2021 - GaBiNete, de 02 de agosto de 2022.
Publicada no doE n° 35.066 de 03/08/2022, referente à concessão de 
férias para o mês de setembro 2022:
onde se lê: Jacimary fonseca alves / Gozo 08/09/2022 a 07/10/2022.
Leia-se: Jacimary fonseca alves / Gozo 05/09/2022 a 04/10/2022.
onde se lê: Maria Glaucia Pacheco Moreira / Gozo 08/09/2022 a 
06/10/2022.
Leia-se: Maria Glaucia Pacheco Moreira / Gozo 08/09/2022 a 07/10/2022.
onde se lê: lia Mara rabelo Vasconcelos / Gozo 08/09/2022 a 22/19/2022.
Leia-se: lia Mara rabelo Vasconcelos / Gozo 08/09/2022 a 07/10/2022.

Protocolo: 835439
.

oUtras MatÉrias
.

PriMeiro terMo aditiVo ao terMo de oUtorGa Nº 033/2021
coNcedeNte: Fundação amazônia de amparo a estudos e Pesqui-
sas – FaPesPa
fiNalidadE: o presente Termo aditivo tem sua origem no Termo de ou-
torga n° 033/2021, que tem por objeto a concessão de bolsa na moda-
lidade atração de Jovens Talentos – BJT para o outorgado, como forma 
de apoiar as atividades a serem desenvolvidas pelo bolsista na proposta 
aprovada na chamada n° 004/2020 – Bolsas de atração de Jovens Talentos 
- BJT, e tem por objeto:
1. a) alteração da Subcláusula Segunda da cláusula Nona – do acompa-
nhamento, da fiscalização e do laudo conclusivo, com fundamento na 
cláusula oitava – da alteração do Termo de outorga.
daTa dE aSSiNaTUra: 01/08/2022
ordenador: Marcel do Nascimento Botelho

Protocolo: 835467
cHaMada Nº 002/2022
aPoio À reaLiZaÇÃo de eVeNtos cieNtÍFicos, tecNoLÓGicos e de
iNoVaÇÃo
resULtado FiNaL – Lote 9

título do evento Nome do coordenador instituição 
organizadora resultado

V feira de ciências do rio acutipereira Marcela Gomes da Silva Ufra Não Enquadrada
i Seminário do Programa de Pós-gradua-
ção em aquicultura e recursos aquáticos 
Tropicais – Desafios da Pós-Graduação 

na região Norte.

Maria de lourdes Souza Santos Ufra Não aprovado

Belém, 04 de agosto de 2022.
deyvison Medrado
Diretor Científico / FAPESPA

Protocolo: 835794
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..

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria - Presi Nº 096  de 03 de aGosto de 2022 - 
art.1º Exonerar a pedido THaiS PaScoal dE oliVEira aNdErE, matrícula 
5957656, da função comissionada de Gerente de divisão da divisão de 
infraestrutura computacional - dic, subordinada à Gerência de rede 
e Telecomunicações - GrT/dTc. art. 2º  os efeitos desta PorTaria 
retroagem à data do dia 01/08/2022. art. 3º dê-se ciência e cumpra-
se. MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de 
Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.

Protocolo: 835912
Portaria - Presi Nº. 097 de 03 de aGosto de 2022 - 
art. 1º Exonerar fáBio MaUÉS da coSTa, matrícula nº 5958779, da função 
comissionada de Gerente de divisão de Segurança digital, subordinado à 
Gerência de redes de Telecomunicações – GrT/dTc, a partir de 01 de 
agosto de 2022. art. 2º Nomear fáBio MaUÉS da coSTa, matrícula nº 
5958779, para função comissionada de Gerente de divisão da divisão de 
infraestrutura computacional - dic, subordinada à Gerência de rede e 
Telecomunicações - GrT/dTc, a partir de 02 de agosto de 2022. art 3º Esta 
PorTaria entra em vigor nesta data. art. 4º dê-se ciência e cumpra-se. 
Marcos antônio Brandão da costa - Presidente da ProdEPa

Protocolo: 835955

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 409, de 1 de aGosto de 2022 - 
diária ao colaborador SEBaSTiao dE SoUSa MESQUiTa, aNaliSTa 
dE SUPorTE - rESPoNSáVEl NÚclEo MaraBá, matrícula 8080577 
- 1, 31/07/2022 a 03/08/2022, à MaraBá-Pa/BElÉM/MaraBá-Pa, 
para EfETUar TraNSPorTE dE EQUiPaMENToS (rEMoÇÃo Para 
BaiXa dE PaTriMÔNio) daNificadoS Para a SEdE/ProdEPa- 
aTiVidadE dE MaNUTENÇÃo PrEVENTiVa/corrETiVa Na EdÍcUla dE 
TElEcoMUNicaÇÕES dE MaraBá) dESlocar VTr Placa:QVf 6618 
Para a SEdE/ProdEPa afiM dE EfETUar SUBSTiTUiÇÃo EM fUNÇÃo 
dE TÉrMiNo dE coNTraTo dE locaÇÃo. ParTiciPar dE rEUNiÕES 
TÉcNicaS Na SEdE/ProdEPa Para ENTENdiMENTo E aliNHaMENTo dE 
aTiVidadE EM ProJEToS da rEdE ESTadUal. - EMErGENcial. MarcoS 
aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da 
informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 410, de 1 de aGosto de 2022 - 
diária ao colaborador faBio aUGUSTo NUNES BaSToS, aNaliSTa 
dE SUPorTE, matrícula 73170 , 30/07/2022 a 30/07/2022, à Belém-
Pa/Maracanã/Belém-Pa, para atendimento emergencial de rádio enlace 
entre Magalhães Barata e Maracanã (SEM PErNoiTE). MarcoS aNToNio 
BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação 
e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 411, de 1 de aGosto de 2022 - 
diária ao colaborador MarcoS HENriQUE criSÓSToMo SalGado, 
Motorista, matrícula 57203796, 30/07/2022 a 30/07/2022, à Belém-Pa/
Maracanã/Belém-Pa, para atendimento emergencial de rádio enlace 
entre Magalhães Barata e Maracanã (SEM PErNoiTE). MarcoS aNToNio 
BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação 
e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 412, de 2 de aGosto de 2022 - 
diária ao colaborador BraUlio dE caSTro alVES, GErENTE dE árEa, 
matrícula 73030, 04/08/2022 a 06/08/2022, à Belém-Pa/São 
Paulo - SP/Belém-Pa, para Participação em evento de Tecnologia da 
informação. MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 413, de 2 de aGosto de 2022 - 
diária ao colaborador JorGE lUiZ da SilVa loPES, analista de redes e 
dados, matrícula 73420, 01/08/2022 a 01/08/2022, à Belém-Pa/Primavera/
São francisco/Belém-Pa, para Manutenção no servidor de Primavera e São 
francisco: Primavera e São francisco -região Guamá. MarcoS aNToNio 
BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação 
e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 414, de 2 de aGosto de 2022 - 
diária ao colaborador BrUNo da SilVa PiMENTEl, analista de rede, 
matrícula 73418, 01/08/2022 a 01/08/2022, à Belém-Pa/Primavera/São 
francisco/Belém-Pa, para Manutenção no servidor de Primavera e São 
francisco: Primavera e São francisco -região Guamá. MarcoS aNToNio 
BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação 
e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 415, de 2 de aGosto de 2022 - 
diária ao colaborador MarcoS HENriQUE criSÓSToMo SalGado, 
Motorista, matrícula 57203796, 01/08/2022 a 01/08/2022, à Belém-Pa/
Primavera/São francisco/Belém-Pa, para deslocamento dos colaboradores: 
Jorge luiz e Bruno Pimentel, nas localidades de Primavera e São francisco 
na região Guamá. MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da 
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.

Portaria Nº 416, de 3 de aGosto de 2022 - 
diária ao colaborador lEoNardo MEdEiroS da SilVa, Técnico 
de Telecomunicação, matrícula 73318, 08/08/2022 a 12/08/2022, à 
Belém-Pa/Breves/Belém-Pa, para ativação do cliente JfSJPa e JUSTiÇa 
fEdEral , vistoria geral na rede Metro e GPoN. MarcoS aNToNio 
BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa de Tecnologia da informação 
e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 417, de 3 de aGosto de 2022 - 
diária ao colaborador WilKENS rENaTo GoMES SoUZa, Gerente 
de divisão/divisão de Projetos de inclusão digital, matrícula 733776, 
08/08/2022 a 12/08/2022, à BelémPa/Breves/Belém-Pa, para ativação 
do cliente JfSJPa e JUSTiÇa fEdEral , vistoria geral na rede Metro e 
GPoN. MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa - Presidente da Empresa 
de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará.
Portaria Nº 418, de 3 de aGosto de 2022 - 
diária ao colaborador MarcoS HENriQUE criSÓSToMo SalGado, 
Motorista, matrícula 57203796, 03/08/2022 a 05/08/2022, à Belém-Pa/
abaetetuba /Belém-Pa, para Motorista que irá conduzir a equipe técnica até 
o município de abaeteruba - Pa. MarcoS aNToNio BraNdÃo da coSTa 
- Presidente da Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do 
Estado do Pará.

Protocolo: 835759

.

.

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 331/2022 – seeL, de 01 de aGosto de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr, no uso de suas atribui-
ções que lhe foram delegadas pela lei nº 6.215 de 28 de abril de 1999, 
alterada pela lei nº 6.879 de 29 de Junho de 2006, publicada no doE nº 
30.714 de 30/06/2006,
coNSidEraNdo o Processo nº. 2022/810767 – SEEl;
coNSidEraNdo o que dispõe o artigo 199, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o que dispõe o artigo 203, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o disposto nos termos do ofício nº 30/2022 – USiPaZ/
NOVA UNIÃO, que originou o Relatório de Atendimento Social (fl. 02), emi-
tido pela Setor de assistência Social – USiPaZ/NoVa UNiÃo;
coNSidEraNdo análise e manifestação jurídica, emitido pela aJUr/SEEl 
(fl. 08), homologada pelo Senhor Secretária de Estado de Esporte e Lazer, 
em exercício (fl. 09).
rESolVE: i-afaSTar o servidor E.P.f, matrícula funcional nº. 5964752/1, 
ocupante do cargo de Técnico em Gestão de Esporte, com vínculo 
temporário, lotados nesta Secretaria de Estado de Esporte e lazer, como 
medida cautelar para apuração do Processo administrativo disciplinar nº. 
2022/810767, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação da 
instauração da comissão, PorTaria nº 320/2022-SEEl, publicada no doE 
nº. 35.052 de 20/07/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE ESPorTE E laZEr, dE 01 dE aGoSTo dE 2022.
ordENador: NiVaN SETUBal NoroNHa

Protocolo: 835665
Portaria Nº 339/2022-seeL
o SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr no uso de suas atribui-
ções legais, que lhe foram delegadas pela lei nº 6.879 de 29 de julho de 
2006, publicadas no doE nº 30.714, de 30 de junho de 2006, e conside-
rando o que dispõe o art. 67 da lei 8.666/2003, rESolVE:
designar o servidor ElBEr JoSÉ oliVEira Maia, matrícula 54186051/2 para 
atuar na função de fiscal de contrato com a empresa Max Move Comércio de 
Móveis e Transportes Eireli, cNPJ n.º 03.963.184/0001-83 referente à contra-
tação de empresa especializada em fornecimento de mobiliário geral e equi-
pamentos para atender a demanda do Estádio olímpico do Pará.
Belém, 03 de agosto de 2022.
NiVaN SETUBal NoroNHa
Secretário de Estado de Esporte e lazer/SEEl

Protocolo: 835876

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 332/2022 – seeL, de 01 de aGosto de 2022.
o SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr, no uso de suas atribui-
ções que lhe foram delegadas pela lei nº 6.215 de 28 de abril de 1999, 
alterada pela lei nº 6.879 de 29 de Junho de 2006, publicada no doE nº 
30.714 de 30/06/2006,
coNSidEraNdo o Processo nº. 2022/810767 – SEEl;
coNSidEraNdo o que dispõe o artigo 199, da lei nº. 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994;
CONSIDERANDO o despacho DTEL, fls. 25.
rESolVE: i-SUBSTiTUir o servidor NEY fErrEira fraNÇa, Técnico em 
Gestão de Esporte, matrícula funcional nº. 54194428/2, designado pela 
PorTaria nº 320/2022 – SEEl, dE 19/07/2022, publicada no doE nº 35.052 
de 20/07/2022, pela servidora fláVia loYaNE SaNTiaGo dE SoUZa, Técnico 
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em Gestão Pública, matrícula nº 54190207/3, na qualidade de membro 
para compor a comissão de Processo administrativo disciplinar, objetivando 
a apuração dos fatos e respectivas responsabilidades administrativas, 
assegurando-se os acusados a contraditório e ampla defesa.
ii – Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE ESPorTE E laZEr, dE 01 dE aGoSTo dE 2022.
ordENador: NiVaN SETUBal NoroNHa.

Protocolo: 835667

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

secretaria de estado de esPorte e LaZer
desiGNar FiscaL de coNtrato
Portaria Nº338/2022 – seeL
o SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr no uso de suas atribui-
ções legais, que lhe foram delegadas pela lei nº6.879 de 29 de julho de 
2006, publicadas no doE nº30.714, de 30 de junho de 2006, e consideran-
do o que dispõe o art. 67 da lei 8.666/2003, rESolVE:
i- designar o servidor EVaNdro da lUZ riBEiro, Matrícula n° 5309212/1 
para fiscalizar o contrato administrativo nº:012/2022- SEEL, firmado en-
tre esta Secretária e a Empresa TicKET SolUÇÕES HdfGT S/a, tomando 
todas as providências necessárias para a fiscalização e fiel execução do 
objeto dos referidos contratos.
Belém, 03 de agosto de 2022.
NiVaN SETUBal NoroNHa
Secretário de Estado de Esporte e lazer – SEEl

Protocolo: 835690
secretaria de estado de esPorte e LaZer
desiGNar FiscaL de coNtrato
Portaria Nº321/2022 – seeL
o SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr no uso de suas atribui-
ções legais, que lhe foram delegadas pela lei nº6.879 de 29 de julho de 
2006, publicadas no doE nº30.714, de 30 de junho de 2006, e consideran-
do o que dispõe o art. 67 da lei 8.666/2003, rESolVE:
i- designar o servidor roSiaNE GoMES NEGrÃo, Matrícula n° 5892432/1 
para fiscalizar o contrato administrativo nº:060/2022- SEEL, firmado entre 
esta Secretária e a Empresa MaTHEUS caMPoS da coSTa, tomando todas 
as providências necessárias para a fiscalização e fiel execução do objeto 
dos referidos contratos.
Belém, 03 de agosto de 2022.
NiVaN SETUBal NoroNHa
Secretário de Estado de Esporte e lazer – SEEl
 

Protocolo: 835695

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 012/2022-seeL
Processo LicitatÓrio N° 2021/111231
oBJETo: o presente contrato tem como objeto o registro de Preços para 
contratação futura de empresa especializada na prestação do serviços de 
administração e gerenciamento informatizado de fornecimento contínuo e 
ininterrupto de combustíveis e agente redutor líquido automotivo (arla 
32), em rede de postos credenciados em todo o território nacional para 
veículos automotores e equipamentos integrantes da frota da adminis-
tração Pública do Poder Executivo do Estado do Pará, com utilização de 
cartão magnético, PElo MENor PrEÇo, conforme condições, quantidades 
e exigências estabelecidas neste instrumento, para os órgãos e entidades 
do Governo do Estado Pará.
Este Termo de contrato vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico nº 
024/2021 e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
aSSiNaTUra: 02/08/2022
ViGÊNcia: 02/08/2022 à 02/08/2023.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática: 08101.27.122.1297.4668c
fonte de recursos: 0101002169
Elemento de despesa: 339030
ação: 186464
Pi: 4120004668c
Valor: r$ 243.588,80
coNTraTada:TicKET SolUÇÕES HdfGT S/a, inscrito no cNPJ sob o nº 
03.506.307/0001-57
ordENador dE dESPESa: NiVaN SETUBal NoroNHa.

Protocolo: 835726
coNtrato Nº 060/2022-seeL
Processo adMiNistratiVo N° 2022/144619
OBJETO: presente instrumento tem por finalidade a contratação de em-
presa especializada na prestação de serviços gráficos para realização de 
competições amadoras de futebol nos municípios do estado do para atra-
vés da Secretaria de Estado de Esporte e lazer, vinculado ao convênio nº 
909719/2021 junto a Secretaria Nacional de futebol e defesa dos direitos 
do Torcedor do Ministério da cidadania.
ViGÊNcia: 03/08/2022 a 03/08/2023
aSSiNaTUra: 03/08/2022
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática: 08101.27.812.1499.8317c
fonte de recursos:0106000000

Elemento de despesa: 339039
Pi: 2080008317c
Valor: r$ 7.113,60
funcional Programática: 08101.27.812.1499.8317c
fonte de recursos: 0601000000
Elemento de despesa: 339039
Pi: 2080008317c
Valor: 790,40
Valor Total r$ 7.904,00 (Sete mil, novecentos e quatro reais)
coNTraTada: MaTHEUS caMPoS da coSTa 03953043269, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o nº 37.805.703/0001-05
ordENador dE dESPESa: NiVaN SETUBal NoroNHa.

Protocolo: 835715
coNtrato Nº 081/2022-seeL
Processo adMiNistratiVo N° 2022/742730
oBJETo: o objeto do presente contrato é contração de empresa para a 
aquisição de mobiliário geral para o Estádio olímpico do Pará (EoP), atra-
vés da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, conforme especificações 
e quantitativos estabelecidos no Termo de referência. Este Termo de con-
trato vincula-se ao processo da modalidade de licitação de ”carona” para 
suprir as necessidades do Estádio olímpico do Pará.
ViGÊNcia: 04/08/2022 à 02/11/2022
aSSiNaTUra: 04/08/2022
doTaÇÃo orÇaMENTária:
funcional Programática: 081012781114998794c
fonte de recursos: 0101000000
Elemento de despesa: 339039
Pi: 2080008794c
ação: 187740
Valor: r$ 12.228.710,80 (doze milhões e duzentos e vinte e oito mil e 
setecentos e dez reais e oitenta centavos)
coNTraTada: MaX MoVE coMÉrcio dE MÓVEiS E TraNSPorTES EirEli 
inscrita sob o cNPJ nº 03.963.184/0001-83
ordENador dE dESPESa: NiVaN SETUBal NoroNHa.

Protocolo: 835859

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 333/2022-seeL, de 02 de aGosto de 2022.
coNcEdEr, 04 e ½ (quatro e meia) diárias da servidora lorENa MiraN-
da dE fiGUEirEdo, matrícula n° 5961054/1, com objetivo de participar 
do “congresso de Excelência em licitações e contratações Públicas”, no 
município de Goiânia – Go, no período de 23/08/2022 a 27/08/2022. or-
denador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 835709
Portaria Nº. 334/2022-seeL, de 02 de aGosto de 2022.
coNcEdEr, 04 e ½ (quatro e meia) diárias da servidora MaÍra JUliaNa 
loBaTo da SilVa, matricula n° 80845863/5, com objetivo de participar 
do “congresso de Excelência em licitações e contratações Públicas”, no 
município de Goiânia – Go, no período de 23/08/2022 a 27/08/2022. or-
denador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 835711
Portaria Nº. 336/2022-seeL, de 02 de aGosto de 2022.
coNcEdEr, 01 e ½ (uma e meia) diária dos servidores aJaX dE alMEida 
BarrETo, matricula nº 5961899/1 e raiMUNdo NoNaTo MESQUiTa, ma-
tricula nº 5422884/7, com objetivo de comparecer à reunião no município 
mencionado, no município de castanhal – Pa, no dia 01/08/2022. ordena-
dor: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 835661
Portaria Nº. 335/2022-seeL, de 02 de aGosto de 2022.
coNcEdEr, 04 e ½ (quatro e meia) diárias da servidora lariSSa carMEN 
dE alMEida fErrEira, matricula n° 5946929/2, com objetivo de partici-
par do “congresso de Excelência em licitações e contratações Públicas”, 
no município de Goiânia – Go, no período de 23/08/2022 a 27/08/2022. 
ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 835658

.

.

oUtras MatÉrias
.

terMo de JUstiFicatiVa de disPeNsa de LicitaÇÃo
N° 09/2022
eXercÍcio: 2022
ProcESSo N°. 2022/144619
daTa da JUSTificaTiVa: 26/07/2022
oBJETo: contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
gráficos para realização de competições amadoras de futebol nos municí-
pios do estado do para através da Secretaria de Estado de Esporte e lazer.
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 8.666/93. No seu art. 24, ii, vide parecer 
jurídico.
Valor: r$ 7.904,00
considerando o parecer do órgão jurídico, o SEcrETario dE ESTado dE 
ESPorTE E laZEr, NiVaN SETUBal NoroNHa, no uso de suas atribuições 
legais, torna pública a diSPENSa dE liciTaÇÃo N° 09/2022, nos termos 
do art. 24, ii, da lei federal n° 8.666/93, visando contratar com a Ma-
THEUS caMPoS da coSTa 03953043269, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
37.805.703/0001-05

Protocolo: 835717
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..

secretaria de estado
de tUrisMo

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 590/GePs/setUr de 03 de aGosto 2022
coNSidEraNdo as necessidades de trabalho nesta Secretaria; e coNSi-
dEraNdo os termos do processo 2022/955525. rESolVE: iNTErroMPEr 
as férias regulares 2021/2022, publicadas no doE 35.052 de 20/07/2022, 
de NaTaScHa PENNa doS SaNToS, mat. 5956282/1, Turismóloga, a con-
tar de 29/08/2022. ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE.

Protocolo: 835577

.

.

deFeNsoria PÚBLica
.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 473/2022/GaB/dPG, de 02 de aGosto de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, Viii e XXi, da lei complementar n° 54, de 
7 de fevereiro de 2006; considerando o que consta no Processo adminis-
trativo Eletrônico nº 2022/954096; rESolVE:
autorizar o defensor Público iVo TiaGo BarBoSa caMara a participar do 
Viii congresso Nacional de defensoras e defensores Públicos da infância 
e Juventude e no II Encontro dos Profissionais de Atendimento Multidis-
ciplinar das defensoras e defensores Públicos da infância e Juventude, a 
realizar-se no período de 10 a 12 de agosto de 2022, em Goiânia/Go, com 
prejuízo de suas funções junto à 3ª defensoria Pública civil / infância e 
Juventude de altamira/Pa.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 835443
Portaria Nº 474/2022/GGP/dPG, de 03 de agosto de 2022. 
o dEfENSor 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 administrativo Eletrônico nº 2022/956644; rESolVE: conceder, 
Gratificação de Acumulação ao Defensor Público BRUNO SILVA NENES DE 
MoraES, na forma abaixo discriminada:

deFeNsor (a)
PÚBLico (a) MatrÍcULa titULaridade/ 

desiGNaÇÃo acUMULaÇÃo GratiFicaÇÃo PerÍodo

Bruno Silva Nu-
nes de Moraes 55589084

1ª defensoria
Pública criminal de

icoaraci

Processos e 
atendimentos da 

2ª defensoria
Pública criminal 

de icoaraci

7,5% do
vencimento-

base, nos termos
do art. 3º, i e ii da

resolução do
cSdP nº 283, de

16/11/2021.

18/07/2022 à
01/08/2022

JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 835453

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 003/2022/daF/dPG, de 02/08/2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8°, Viii, da lei complementar n° 054, de 07 
de fevereiro de 2006;
considerando o disposto no art. 67 da lei Nº 8.666, de 21 de junho de 
1993; considerando o que consta no Processo administrativo Eletrônico nº 
2022/118061; rESolVE:
art. 1º designar o servidor (a) público (a) daVidSoN BrENo SoUZa da 
coNSolacao, id.  funcional nº 5419721,
para atuar como fiScal do contrato Nº 012/2021 (Processo nº 
2021/236395), celebrado entre a dEfENSoria PÚBlica do ESTado do 
Pará e
NorTHWarE coMErcio E SErViÇoS lTda (cNPJ 37.131.927/0002-51),
cujo objeto é aquisição de equipamentos de informática (300 microcompu-
tadores) à defensoria Pública do Estado do Pará.
art. 2º ao (à) fiscal do contrato, ora nomeado (a), com a devida observân-
cia do disposto na lei federal nº 8.666/93, caberá, no que for compatível 
com o contrato em execução:
I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato sob sua responsabilida-
de e emitir respectivos relatórios;
ii – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando necessário;
iii – controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade;
iV – Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem 

cronológica, cuidando para que o valor do contrato não seja ultrapassado;
V – comunicar formalmente à unidade competente, após contatos prévios 
com a contratada, as irregularidades cometidas passíveis de penalidade;
Vi – Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acerca do contrato 
sob sua responsabilidade;
Vii – autorizar, formalmente, quando do término da vigência do contrato, 
a liberação da garantia contratual em favor da contratada;
Viii – Manter, sob sua guarda, cópia dos processos de contratação;
IX – Encaminhar, à autoridade competente, eventuais pedidos de modifica-
ções no cronograma físico-financeiro, substituições de materiais e equipa-
mentos, formulados pela contratada;
X – confrontar os preços e quantidades constantes da Nota fiscal com os 
estabelecidos no contrato;
Xi – receber e atestar Notas fiscais e encaminhá-las à unidade competen-
te para pagamento;
XII – Verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encon-
tram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual.
Parágrafo único. a administração deve garantir as condições para o desem-
penho do encargo.
Art. 3º Ao (à) fiscal nomeado (a) deverá ser entregue pela Diretoria de 
administração e finanças, imediatamente após a ciência de sua nomeação,
pasta contendo cópias do Edital de licitação e de todos os seus anexos 
e do contrato com sua respectiva publicação e, oportunamente, de seus 
aditamentos,
garantindo-lhe, assim, o domínio efetivo do objeto a ser fiscalizado.
art. 4º fica garantido ao (à) fiscal do contrato amplo e irrestrito acesso 
aos autos do processo administrativo relativo ao Contrato sob fiscalização.
Art. 5º Na ausência do (a) fiscal titular, fica designado (a) como suplente o (a) 
servidor (a) daNilo HENriQUE SoUSa MarTiNS, id.  funcional nº 57176622.
art. 6º Esta PorTaria entrará em vigor na data de sua publicação.
 JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 835542

.

.

errata
.

Portaria nº 1390/2022- da, publicada no doe Nº 35.066, de 
03/08/2022, referente concessão de diárias para participação de 
aÇÃo de cidadaNia eM cUMPriMeNto do PPa, com origem Be-
LÉM e destino saLiNÓPoLis, período 22 a 25/07/07
oNde se LÊ :
PorTaria 1390/2022-da
PErÍodo 22 a 25/07/07
Leia-se:
PorTaria 1391/2022- da
PErÍodo 22 a 25/07/2022

Protocolo: 835420
Portaria nº 1389/2022- da, publicada no doe Nº 35.066, de 
03/08/2022.
oNde se LÊ :
PErÍodo 21 a 23/07
Leia-se:
PErÍodo 21 a 23/07/2022

Protocolo: 835740
Portaria nº 1390/2022- da, publicada no doe Nº 35.066, de 
03/08/2022.
oNde se LÊ :
PErÍodo 21 a 25/07/07
Leia-se:
PErÍodo 21 a 25/07/2022

Protocolo: 835742

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

 aViso de rePUBLicaÇÃo de LicitaÇÃo
 Modalidade: PreGÃo eLetrÔNico, JULGaMeNto: MeNor PreÇo GLoBaL.
Número: 019/2022-dPe/Pa
Processo nº: 2022/512517-dPE/Pa.
objeto: objeto desta licitação é a contratação de empresa especializada na 
PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE EXaMES laBoraToriaiS E coMPlEMENTarES 
(analise por dNa para investigação de vinculo genético de parentesco “in Vitro” 
Projeto Pai legal), dESTa dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará, con-
forme condições especificadas e exigências constantes no Edital e seus anexos.
Entrega do Edital: www.gov.br/compras ou www.compraspara.pa.gov.br ou 
ainda na defensoria Pública do Estado do Pará sito a rua Padre Prudêncio 
nº. 154, 2º andar - clcc, campina, Belém – Pará, isento de qualquer taxa, 
mediante a gravação em mídia digital, fornecida pela empresa interessada ou 
por meio de solicitação via e-mail: licitação@defensoria.pa.def.br.
Edital a partir de: 04/08/2022. local de abertura: www.gov.br/compras. 
data da abertura: 17/08/2022 Hora da abertura: 10h00min (Horário de 
Brasília). responsável pelo certame: rogério da Silva Pereira. ordenador: 
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo. defensor Público-Geral do Es-
tado do Pará.

Protocolo: 835413
aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: PreGÃo eLetrÔNico, JULGaMeNto: MeNor PreÇo 
Por iteM ÚNico.
Número: 022/2022-dPe/Pa
Processo nº: 2022/665873 -dPE/Pa.
objeto: o objeto desta licitação é a contratação de empresa para servi-
ço de iNTErNET MÓVEl Por SaTÉliTE – SErViÇo E forNEciMENTo dE 
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EQUiPaMENToS dE iNTErNET MÓVEl Via SaTÉliTE UTiliZaNdo QUaiS-
QUEr TEcNoloGiaS (BGaN, KU etc.) SEM liMiTES Para doWNload E 
UPload (iliMiTado), VElocidadES MÉdia oU SUPErior dE rEcEBi-
MENTo mínimo de 2048 KBPS E dE ENVio mínimo dE 1.024 KBPS, iN-
clUiNdo dESlocaMENTo dE PElo MENoS 01 (UM) TÉcNico, E E/oU 
caPaciTaÇÃo com treinamento dE TEcNico SErVidor do orGÃo, vi-
sando atendimento de ação de cidadania, por meio do Programa Balcão 
de direitos, do Projeto Marajó 360º, a ser realizada nos Municípios de 01 
cacHoEira do arari, 02. cHaVES, 03. afUá, 04. GUrUPá, 05. PorTEl, 
06. BaGrE, 07. cUrraliNHo, 08. SÃo SEBaSTiÃo da Boa ViSTa, 09. 
MUaNá E 10. PoNTa dE PEdraS, que tem por base o projeto provado em 
Brasília consolidado por meio do termo de convenio (PlaTaforMa+Bra-
Sil) nº 911987/2021 celebrado entre a UNiÃo, Por iNTErMÉdio da SE-
crETaria NacioNal dE ProTEÇÃo GloBal do MiNiSTÉrio da MUlHEr, 
da faMÍlia E doS dirEiToS HUMaNoS, E a dEfENSoria PUBlica do 
ESTado do Pará, conforme condições e exigências constantes neste Edi-
tal e seus anexos.
Entrega do Edital: www.gov.br/compras ou www.compraspara.pa.gov.br 
ou ainda na defensoria Pública do Estado do Pará sito a rua Padre Pru-
dêncio nº. 154, 2º andar - clcc, campina, Belém – Pará, isento de qual-
quer taxa, mediante a gravação em mídia digital, fornecida pela empresa 
interessada ou por meio de solicitação via e-mail: licitação@defensoria.
pa.def.br.
Edital a partir de: 04/08/2022. local de abertura: www.gov.br/compras. 
data da abertura: 19/08/2022 Hora da abertura: 10h00min (Horário de 
Brasília). responsável pelo certame: rogério da Silva Pereira. ordenador: 
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo. defensor Público-Geral do Es-
tado do Pará.

Protocolo: 835614
aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: PreGÃo eLetrÔNico, JULGaMeNto: MeNor PreÇo 
GLoBaL. Número: 021/2022-dPe/Pa
Processo nº: 2022/524829-dPE/Pa.
objeto: o objeto desta licitação é aquisição de 05 (cinco) equipamentos do 
tipo Perfuradora Manual modelo Md18 NXaaPEWKr. construída em Mono-
bloco de alumínio Matriz em aço e alumínio naval agulhas temperadas em 
aço VNd alavanca construída com eixo de compensação de aperto para 
aliviar esforço Gaveta para recolhimento e fragmento de papéis para aten-
der as necessidades do Balcão de direitos do prédio sede da dEfENSoria 
PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, conforme condições especificadas e exi-
gências constantes no Edital e seus anexos. Entrega do Edital: www.gov.
br/compras ou www.compraspara.pa.gov.br ou ainda na defensoria Pública 
do Estado do Pará sito a rua Padre Prudêncio nº. 154, 2º andar - clcc, 
campina, Belém – Pará, isento de qualquer taxa, mediante a gravação em 
mídia digital, fornecida pela empresa interessada ou por meio de solicita-
ção via e-mail: licitação@defensoria.pa.def.br.
Edital a partir de: 04/08/2022. local de abertura: www.gov.br/compras. 
data da abertura: 18/08/2022 Hora da abertura: 10h00min (Horário de 
Brasília). responsável pelo certame: rogério da Silva Pereira. ordenador: 
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo. defensor Público-Geral do Es-
tado do Pará.

Protocolo: 835607

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1392/2022 - da BeLÉM, 02/08/2022.
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 2022/593210 de 13/05/2022.
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 MatrÍcULa oBJetiVo ProGraMÁtica

WElliNGToN 
raiMUNdo TaVarES 

da SilVa

MoToriSTa dE 
dEfENSoria

306.058.812-00
GErÊNcia dE 
TraNSPorTE

54190637

coNdUZir o 
SErVidor MarcUS 
caMPBEl a SErVi-

Ço do NTi.

03.091.1492.8458

Para deslocar-se ao município abaixo relacionado:

oriGeM destiNo PerÍodo Qtde

BElÉM SaNTa iZaBEl E caSTaNHal 20/01/2022 1/2

Mônica Palheta furtado Belém dias
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas

Protocolo: 835401
Portaria 1395/2022- da,03/08/2022. 
conceder 5 + 1\2, diária(s) ao defensor JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇal-
VES lÉdo, matrícula 57193641, objetivo ParTiciPar da iNaUGUraÇÃo 
da dEfENSoria PÚBlica dE iTaiTUBa E  aÇÃo dE cidadaNia No cár-
cErE Na cidadE dE SaNTarÉM. fundamento legal lei nº 5810/94 e re-
solução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElÉM a SaNTarÉM, período 
15/09/2022 a 20/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 835866

Portaria 1396/2022- da,03/08/2022. 
conceder 5 + 1\2, diária(s) ao Servidor laUro JoSE NaSciMENTo 
SPiNElli, matrícula 55587676, cargo dirETor do adMiNiSTraTiVo E 
fiNaNcEiro, objetivo acoMPaNHar o dEfENSor PÚBlico GEral Na 
iNaUGUraÇÃo da dEfENSoria PÚBlica dE iTaiTUBa E Na aÇÃo dE 
cidadaNia No cárcErE Na cidadE dE SaNTarÉM.fundamento legal lei 
nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElÉM a 
SaNTarÉM, período 15/09/2022 a 20/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 835879
Portaria 1398/2022- da,03/08/2022. 
conceder 5 + 1\2, diária(s) aos Servidores NaTalia SaNToS raMoa fa-
riaS, matrícula 59638891, cargo aSSESSora dE coMUNicaÇÃo, Mar-
cElo fUrTado PaNToJa, matrícula 5908568, cargo aSSESSor, objetivo 
acoMPaNHar o dEfENSor PÚBlico GEral, Na iNaUGUraÇÃo da dE-
fENSoria PÚBlica dE iTaiTUBa E Na aÇÃo dE cidadaNia No cárcErE 
Na cidadE dE SaNTarÉM. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolu-
ção cSdP 266/2021, para deslocarem-se de BElÉM a SaNTarÉM, período 
15/09/2022 a 20/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 835896
Portaria 1397/2022- da,03/08/2022. 
conceder 5 + 1\2, diária(s) ao defensor arNoldo PErES JUNior, ma-
trícula 57175577, objetivo acoMPaNHar o dEfENSor PÚBlico GEral 
Na iNaUGUraÇÃo da dEfENSoria PÚBlica dE iTaiTUBa E Na aÇÃo dE 
cidadaNia No cárcErE Na cidadE dE SaNTarÉM. fundamento legal 
lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElÉM a 
SaNTarÉM, período 15/09/2022 a 20/09/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 835885
Portaria 1402/2022- da,03/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor fraNciSco NUNES fErNaN-
dES NETo, matrícula 55589616, objetivo rEaliZar ViSiTa carcErária 
ao cENTro dE rEcUPEraÇÃo PENiTENciário do Pará - crPP iii. fun-
damento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-
se de BElÉM a SaNTa iZaBEl do Pará, período 28/07/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 835914
Portaria 1403/2022- da,03/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidores oZaEl cordEiro BaTiSTa, 
matrícula 5965817, cargo GErENTE dE SErViÇoS, HidElfraN oliVEira 
alVES, matrícula 57201688, cargo MoToriSTa, objetivo rEaliZar Ma-
NUTENÇÃo Na rEdE HidráUlica. fundamento legal lei nº 5810/94 e 
resolução cSdP 266/2021, para deslocarem-se de BElÉM a MariTUBa, 
período 25/07/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 835917
Portaria 1404/2022- da,03/08/2022. 
conceder 6 + 1\2, diária(s) a Servidora lEila da SilVa MoNTEiro, ma-
trícula 5175631, cargo aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo, objetivo ParTi-
ciPaÇÃo do cUrSo dE caPaciTaÇÃo “liciTaÇÕES PÚBlicaS E for-
MaÇÃo dE PrEGoEiroS”. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução 
cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElÉM a SÃo lUÍS-Ma, período 
31/07/2022 a 06/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 835920
Portaria 1400/2022- da,03/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor ViNiciUS SaNToS raMoS, 
matrícula 57217051-2, cargo SEcrETario dE NÚclEo do iNTErior, ob-
jetivo acoMPaNHar dEfENSor.fundamento legal lei nº 5810/94 e reso-
lução cSdP 266/2021, para deslocar-se de rEdENÇÃo a coNcEiÇÃo do 
araGUaia, período 29/07/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 835907
Portaria 1401/2022- da,03/08/2022. 
conceder 3 (MEiaS), diária(s) a defensora aNaMElia SilVa fErrEira, 
matrícula 5895979, objetivo rEaliZar aTENdiMENToS E aUdiÊNciaS 
Na coMarca dUraNTE fÉriaS do TiTUlar. fundamento legal lei nº 
5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElÉM a MoS-
QUEiro, período 26/07/2022 a 28/07/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 835909
Portaria 1399/2022- da,03/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor roGErio fEliPE ZacHariaS, 
matrícula 57231637, objetivo ParTiciPar dE rEUNiÃo coM o cHEfE do 
PodEr EXEcUTiVo MUNiciPal Para TraTar da ESTrUTUraÇÃo da dE-
fENSoria PÚBlica Na coMarca dE coNcEiÇÃo do araGUaia. funda-
mento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se 
de rEdENÇÃo a coNcEiÇÃo do araGUaia, período 29/07/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 835901
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Portaria 1411/2022- da,03/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) aos Servidores aNdrEY NUNES caSTro 
ScHWaNKE, matrícula 1429442, cargo MoToriSTa, TElMa fErrEira 
dE alcaNTara, matrícula 5898365/ 1, cargo SEcrETária dE NÚclEo 
do iNTErior, WaNESSa alBUQUErQUE caSTro MElENdEZ, matrícula 
57227112, cargo aSSESSora JUrÍdica, objetivo orGaNiZaÇÃo E rEa-
liZaÇÃo dE ProcEdiMENToS adMiNiSTraTiVoS E aTENdiMENTo JUrÍ-
dico. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocarem-se de caPaNEMa a NoVa TiMBoTEUa, período 11/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 835961
Portaria 1412/2022- da,03/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor BrUNNo araNHa E Mara-
NHÃo, matrícula 5931561, objetivo rEaliZar iTiNErÂNcia. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de 
caPaNEMa a NoVa TiMBoTEUa, período 18/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 835963
Portaria 1408/2022- da,03/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), 1/2 (MEia), 1/2 (MEia) diária(s) ao defensor faBio 
raNGEl PErEira dE SoUZa, matrícula 55589067, objetivo rEaliZaÇÃo dE 
iNSTalaÇÃo, ModUlaÇÃo do SiSTEMa Solar, orGaNiZaÇÃo dE ProcE-
diMENToS adMiNiSTraTiVoS E TrEiNaMENTo dE PESSoal. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElÉM 
a aNaNiNdEUa, período 25/07/2022, 27/07/2022 e 28/07/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 835941
Portaria 1409/2022- da,03/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao defensor BrUNNo araNHa E Mara-
NHÃo, matrícula 5931561, objetivo rEaliZar iTiNErÂNcia. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de 
caPaNEMa a NoVa TiMBoTEUa, período 30/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 835945
Portaria 1410/2022- da,03/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) ao Servidor aNdrEY NUNES caSTro 
ScHWaNKE, matrícula 1429442, cargo MoToriSTa, objetivo coNdUZir 
dEfENSor. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de caPaNEMa a NoVa TiMBoTEUa, período 30/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 835948
Portaria 1405/2022- da,03/08/2022. 
conceder 3 + 1\2, diária(s) aos Servidores EliNaldo oliVEira dE liMa, 
matrícula 5927307, cargo GErENTE dE SErViÇoS, oZaEl cordEiro Ba-
TiSTa, matrícula 5965817, cargo GErENTE dE SErViÇoS, objetivo orGa-
NiZaÇÃo E iNfraESTrUra da carrETa dE dirEiToS. fundamento legal 
lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocarem-se de BElÉM 
a SaliNÓPoliS, período 29/07/2022 a 01/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 835924
Portaria 1406/2022- da,03/08/2022. 
conceder 4 + 1\2, 4 + 1\2, diária(s) ao defensor rENaTo MENdES car-
NEiro TEiXEira, matrícula 57231648, objetivo rEaliZar iTiNErÂN-
cia fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de TUcUrUÍ a GoiaNÉSia do Pará, período 08/08/2022 a 
12/08/2022, 22/08/2022 a 26/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 835930
Portaria 1407/2022- da,03/08/2022. 
conceder 5 + 1\2, diária(s) ao defensor HiNdEMBUrGo raBEllo dE 
MoUra JUNior, matrícula 5957717, objetivo rEaliZar iTiNErÂNcia fun-
damento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-
se de oriXiMiNá a ÓBidoS, período 07/08/2022 a 12/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 835937
Portaria 1413/2022- da,03/08/2022. 
conceder 1/2 (MEia), diária(s) a Servidora TElMa fErrEira dE alcaNTa-
ra, matrícula 5898365/ 1, cargo SEcrETária dE NÚclEo do iNTErior, 
objetivo aUXiliar dEfENSor, rEaliZar ProcEdiMENToS adMiNiSTra-
TiVoS. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, 
para deslocar-se de caPaNEMa a NoVa TiMBoTEUa, período 18/08/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 835970

.

.

FÉrias
.

 Portaria Nº 475/2022-GGP-dPG, de 03 de aGosto de 2022. 
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2022/950110. rESolVE: 
conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, com gozo contínuo, 
do Servidor Público, JoSE Maria doS SaNToS lEiTE; id. funcional: 

57211801/ 1, referente ao aquisitivo (2021/2022), no intervalo de 
19/09/2022 a 18/10/2022 – 30 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 835813
 Portaria Nº 477/2022-GGP-dPG, de 03 de aGosto de 2022. 
a SUBdEfENSora PÚBlica-GEral do ESTado do Pará, no uso das 
atribuições conferidas pelo art. 9°, V, da lei complementar n° 54, de 7 de 
fevereiro de 2006. considerando o Processo nº 2022/971748. rESolVE: 
conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares, com gozo contínuo, do 
Servidor Público, JoSE Maria diaS doS rEiS; id. funcional: 5892645/ 
2, referente ao aquisitivo (2021/2022), no intervalo de 01/09/2022 a 
30/09/2022 – 30 dias.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 835804

.

.

JUdiciÁrio
.

.

.

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

.

coNtrato
.

extrato de contrato nº. 063/2022/tJPa//Partes: TJPa e a empresa 
KariSTEN coMErcio E SErViÇoS MEcaNicoS E ElETricoS lTda, ins-
crita no cNPJ sob o nº. 05.970.357/0001-16. // objeto do contrato: con-
tratação de empresa para prestação de serviço de Manutenção Preditiva, 
Preventiva e corretiva permanente com fornecimento de peças de repo-
sição para subestação e grupo gerador instalado do edifício sede – anexo 
ii, com manutenção no sistema de aterramento e no sistema de proteção 
contra descargas atmosféricas. // origem: Pregão Eletrônico nº 042/2022 
da Secretaria de administração do Estado do Pará, conforme instrução 
realizada nos autos do processo siga-doc Pa-Pro-2021/00521. // Valor do 
contrato (global): r$ 89.000,00 (oitenta e nove mil reais)// dotação orça-
mentária: funcional programática: 02.061.1417.8646/04102.02.061.1417
.8645; fonte de recurso: 0118; Natureza da despesa 339030/ 339039. // 
Vigência: 12 meses, a contar da data de assinatura; início em 03/08/2022 
e término em 03/08/2023.// data da assinatura: 03/08/2022// foro: Be-
lém/Pa// responsável pela assinatura: andrey diego da Silva albuquer-
que– Secretário de administração do TJPa em exercício//ordenador res-
ponsável: Miguel lucivaldo alves Santos – Secretário de Planejamento, 
coordenação e finanças.

Protocolo: 835575
extrato de contrato nº. 064/2022/tJPa// Partes: TJPa X diNaS-
Tia ViaGENS E TUriSMo lTda - EPP, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 
15.741.481/0001-63// objeto do contrato: contratação de empresa es-
pecializada na prestação de serviços de assessoramento, reserva, emis-
são, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, nacionais e inter-
nacionais, emissão de seguro de assistência em viagem internacional, de 
assentos especiais e outras atividades correlatas indissociáveis do serviço 
prestado, por meio do atendimento remoto, para o Tribunal de Justiça do 
Estado do Pará. // origem: PrEGÃo ElETrÔNico Nº 050/2022/TJPa// Va-
lor do contrato: r$ 1.249.732,96 (um milhão e duzentos e quarenta e 
nove mil, setecentos e trinta e dois reais e noventa e seis centavos). // do-
tação orçamentária: UG 04101 - 02.122.1421.8193 / 02.122.1421.8194 
/ 02.122.1421.8195; fonte 0101 / Elemento de despesa 339033 - No-
tas de reserva 2022/534, 524 e 577. UG 04102 - 02.122.1421.8659 / 
02.122.1421.8669 / 02.122.1421.8670; fonte 0118, Elemento de despesa 
339033 - Notas de reserva 2022/464, 520 e 556..// Vigência: 12 (doze) 
meses; com início em 06 de agosto de 2022 e término em 06 de agosto de 
2023, nos termos e condições estabelecidas no Termo de referência, con-
soante a instrução presente no Pa-Pro-2022/01039.// data da assinatura: 
03.08.2022// foro: Belém/Pa// responsável pela assinatura: andrey die-
go da Silva albuquerque, Secretário de administração do TJPa, em exercí-
cio //ordenador responsável: Miguel lucivaldo alves Santos – Secretário 
de Planejamento, coordenação e finanças.

Protocolo: 835586
..

terMo aditiVo a coNtrato
.

extrato do 14º termo aditivo ao contrato nº. 008/2020/tJPa//Partes: 
TJPa e a empresa lidEraNÇa liMPEZa E coNSErVaÇÃo lTda, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o nº. 00.482.840/0001-38// objeto do contrato: PrESTaÇÃo 
doS SErViÇoS dE liMPEZa, coNSErVaÇÃo, HiGiENiZaÇÃo, coPEira-
GEM E aPoio de encarregados nos prédios deste Tribunal de Justiça, com 
fornecimento de uniformes, materiais e o emprego de equipamentos neces-
sários e adequados à execução dos serviços//origem: Pregão Eletrônico n° 
044/2019// objeto do aditivo: repactuação de preços do contrato em virtude 
da convenção coletiva de Trabalho n° 2022/2023 (SEac x SiNElPa), regis-
trada no Ministério do Trabalho e Emprego sob o n° Pa000194/2022, bem 
como, da majoração do valor do vale transporte, em razão da promulgação 
do decreto Municipal n° 103.788/2022. // da repactuação: 1. Majoração dos 
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salários dos colaboradores terceirizados no percentual de 9,0%, retroativos 
a 01 de janeiro de 2022; 2. Majoração no valor do Vale alimentação/refei-
ção, passando para r$ 23,50 por dia, retroativos a 01 de janeiro de 2022; 
3. Majoração do valor do Vale Transporte, passando para r$ 4,00, por dia, 
retroativos a 01/04/2022; 4. Majoração no fator acidentário Previdenciário 
– faP, passando ao percentual de 1,1063%, retroativo a 01 de janeiro de 
2022. // Valor: Para o período de 01/01/2022 a 31/03/2022 o valor mensal 
será de r$ 918.127,32; para o período de 01/04/2022 a 01/10/2022 o va-
lor mensal será de r$ 923.818,57; o novo valor global do contrato passa a 
ser de r$ 11.085.822,84. // dotação orçamentária: Programas de Trabalho: 
02.122.1421.8659/ 8669/ 8670/ 8193/ 8194/ 8195; Natureza da despesa: 
339037; fonte de recursos: 0118/ 0101. // data da assinatura: 01/08/2022// 
foro: Belém/Pa// responsável pela assinatura: andrey diego da Silva albu-
querque – Secretário de administração em exercício. //ordenador responsá-
vel: Miguel lucivaldo alves Santos – Secretário de Planejamento.

Protocolo: 835550
extrato do 4º termo aditivo ao contrato nº 058/2018 // Partes: TJPa 
e o BaNco do ESTado do Pará S.a. - BaNPará, inscrito no cNPJ/Mf 
sob o nº 04.913.711/0001-08 // objeto do contrato:  contratação de ins-
tituição bancária, pública ou privada, nos termos da legislação em vigor 
editada pelo Banco central do Brasil, para a emissão, recebimento e com-
pensação de boletos bancários destinados ao recolhimento de tributos e 
de recursos ao Poder Judiciário, além de outros serviços auxiliares melhor 
explicitados no bojo do presente instrumento, com fundamento no art. 57, 
ii da lei 8.666/1993 e na cláusula décima Quarta do referido contrato // 
objeto do aditivo: o presente Termo aditivo tem por objeto a prorrogação 
do prazo de vigência em mais 12 (doze) meses // Valor do aditivo: fica 
mantido o valor anual de r$ 231.612,50 (duzentos e trinta e um mil, seis-
centos e doze reais e cinquenta centavos), conforme proposta da empre-
sa // dotação orçamentária: funcional programática: 02.129.1417.8639 
/ fonte: 0118 / elemento de despesa: 339039 // Vigência: 02/09/2022 
a 01/09/2023 // data da assinatura: 25/07/2022 // foro: Belém/Pa // 
responsável pela assinatura: débora Moraes Gomes – Secretária de admi-
nistração // ordenador responsável: Miguel lucivaldo alves Santos – Se-
cretário de Planejamento.

Protocolo: 835297
.

aViso de LicitaÇÃo
.

triBUNaL de JUstiÇa do estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 053/tJPa/2022
oBJETo: o objeto do presente pregão eletrônico é o rEGiSTro dE PrE-
ÇoS Para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na PrESTaÇÃo 
DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, com finalidade de atender as demandas do 
Tribunal de Justiça do Estado do Pará – TJPa, pelo período de 12 meses. 
SESSÃo PÚBlica: 18/08/2022, às 09h00min, horário de Brasília, no ende-
reço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br. UaSG do TJ/Pa: 925942. Edital 
disponível em: www.gov.br/compras/pt-br e  www.tjpa.jus.br. informa-
ções pelo telefone (91)3205-3184, (91) 3205-3257 ou e-mail licitacao@
tjpa.jus.br. Belém, 03 de agosto de 2022. Serviço de licitação do TJPa.

Protocolo: 835725
triBUNaL de JUstiÇa do estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 054/tJPa/2022
oBJETo: o objeto do presente pregão eletrônico é o contratação de servi-
ços para manutenção preventiva das Estações de Tratamento de Esgoto do 
Anexo I do Edifício Sede e do Fórum de Mosqueiro do TJPA, com finalidade 
de atender as demandas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará – TJPa, 
pelo período de 12 meses. SESSÃo PÚBlica: 19/08/2022, às 09h00min, 
horário de Brasília, no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br. 
UaSG do TJ/Pa: 925942. Edital disponível em: www.gov.br/compras/pt-br 
e  www.tjpa.jus.br. informações pelo telefone (91)3205-3184, (91) 3205-
3257 ou e-mail licitacao@tjpa.jus.br. Belém, 03 de agosto de 2022. Serviço 
de licitação do TJPa.

Protocolo: 835889
..

triBUNais de coNtas
.

..

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 38.969, de 02 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 do laudo Médico nº 207005a/1 - crEM-SEad, 
de 11-07-2022, protocolizado sob o Expediente nº 013404/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora aNa lÉa SaBBá dE SoUZa BaTiSTa, auxiliar Téc-
nico de controle Externo, matrícula nº 0695572, 90 (noventa) dias de 
licença em prorrogação para tratamento de saúde, nos termos do artigo 
83 da lei nº 5.810/94, no período de 12-06 a 09-09-2022.
alicE criSTiNa da coSTa loUrEiro
Secretária de Gestão de Pessoas

Protocolo: 835595

Portaria Nº 38.960, 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 570/2022, de 18-
07-2022, protocolizado sob o Expediente nº 012644/2022,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor orlaNdo fariaS raBElo filHo, auditor de con-
trole Externo, matrícula nº 0101201, 03 (três) dias de licença para trata-
mento de saúde, nos termos do artigo 81 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: 835593

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 38.959, 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 024/2022 – cSa, protocolizado sob os 
Expedientes nº 012277/2022,
r E S o l V E:
dESiGNar o servidor fraNciSco rodriGUES da SilVa filHo, agente 
auxiliar de Serviços Gerais, matrícula n.º 0100383, para exercer em subs-
tituição a função gratificada de Coordenador de Suprimento e Almoxarifado 
durante o impedimento da titular, claUdia adriaNa MENdES SaNToS, 
matrícula n.º 0101180, no período de 16 a 30-08-2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 835705

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

a Presidente do tribunal de contas do estado do Pará, no uso de 
suas atribuições legais e regimentais, após constatada a regularidade dos 
atos procedimentais do Pregão Eletrônico nº 11/2022, HoMoloGa o re-
sultado da referida licitação, cujo objeto é a contratação de empresa de 
engenharia para a realização dos serviços de acabamento de pintura e 
fornecimento com assentamento de peças de granito e de mármore nos 
prédios do TcE/Pa, tendo como vencedora a empresa PoTErE ENGENHa-
ria lTda, para efeitos legais.
 Belém, 03 de agosto de 2022.
 Maria de lourdes lima de oliveira
Presidente

Protocolo: 835648

.

.

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 substituição do fiscal do 
Contrato n° 05/2021, firmado com a empresa CA Comunicação Ltda, de-
signando a servidora Alcimara Barcellos da Conceição, como fiscal titular, 
a partir de 30/06/2022.
Belém, 03 de agosto de 2022
Gilberto Jader Serique
Secretário de administração

Protocolo: 835481
.

FÉrias
.

Portaria Nº 38.971, de 03 de aGosto de 2022.
a Presidente do Tribunal de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,
coNSidEraNdo o disposto no art. 119, §2º, da constituição do Estado do 
Pará e no art. 6º,§ 5º da lei Estadual nº 7.588, de 28 de dezembro de 2011;
coNSidEraNdo o Memorando nº 029/2021-cSdM, de 01 de agosto de 
2022, protocolizado sob o Expediente nº 013253/2022,
rESolVE:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias do conselheiro Substi-
tuto daNiEl MEllo, matrícula nº 0101396, deferidas para os períodos de 
01 a 30 de agosto de 2022, e de 01 a 30 de setembro de 2022.
Maria dE loUrdES liMa dE oliVEira
Presidente

Protocolo: 835721

t.
.

torNar seM eFeito
.

Tornar sem efeito a Publicação do Diário Oficial do Estado do Pará 
n° 35.064 de 02/08/2022, protocolo n° 834544.

Protocolo: 835479
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..

MiNistÉrio PÚBLico
.

.

.

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas do estado do ParÁ

.

.

.

diÁria
.

Portaria N° 375/2022/MPc/Pa
o ProcUrador-GEral dE coNTaS, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o que consta do Processo PaE nº 2022/545655;
rESolVE:
art. 1º revogar a PorTaria nº 338/2022/MPc/Pa, de 14/07/2022.
art. 2º conceder ao dr. PaUlo ViNHaS liMa JUNior, para ministrar o 
curso com o tema “auditoria Governamental” aos membros e servidores do 
Ministério Público de contas do Estado do Pará, no período de 22 a 26 de 
agosto de 2022 (Módulo i), em Belém, na sede deste MPc/Pa, 5,5 (cinco 
e meia) diárias, nos termos do art. 7º da resolução n. 19/2016-MPc/Pa 
- colégio
art. 3º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 02 de agosto de 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 835484
Portaria N° 381/2022/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 2022/899152
rESolVE:
art. 1º conceder à servidora cedida GioYa KariNa caTETE BraSil, 
matrícula nº 200194, para assessorar o PGc, 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, 03 de agosto de 2022.
caio aNdErSoN da SilVa daNTaS
Secretário do MPc/Pa

Protocolo: 835672
Portaria N° 377/2022/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 2022/952928;
rESolVE:
art. 1º conceder ao servidor roGÉrio coUTo fEliPE, matrícula nº 200073, 
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, 03 de agosto de 2022.
caio aNdErSoN da SilVa daNTaS
Secretário do MPc/Pa

Protocolo: 835666
.

FÉrias
.

Portaria N° 376/2022/MPc/Pa
o Secretário do Ministério Público de contas do Estado, no uso das atribuições 
delegadas pela PorTaria nº 118/2022-MPc/Pa, de 29/03/2022,
coNSidEraNdo o requerimento de férias da servidora luiza ribeiro da 
fonseca, datado de 01/08/2022 (Protocolo PaE nº 2022/958688) e os 
termos da resolução nº 010/2020-MPc/Pa-colégio, de 21/08/2020,
rESolVE:
art. 1º conceder à servidora lUiZa riBEiro da foNSEca, ocupante do 
cargo efetivo de analista Ministerial – Especialidade: direito, 15 (quinze) 
dias das férias relativas ao período aquisitivo 25/03/2021 a 24/03/2022, 
para o período de 12/09 a 26/09/2022.
art. 2º Esta PorTaria entra em vigor na data da sua publicação.
Belém-Pa, 02 de agosto de 2022.
caio aNdErSoN da SilVa daNTaS
SEcrETário do MPc/Pa

Protocolo: 835421

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria nº 379/2022 - MPc/Pa
dispõe acerca da delegação de atribuições do Procurador-Geral de contas 
ao Secretário do Ministério Público de contas do Estado.
o ProcUrador-GEral dE coNTaS, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo que, nos termos do art. 12 da lei complementar nº 09, 
de 27/01/1992 (lei orgânica do Ministério Público de contas), compete, ao 
Procurador-Geral de contas, supervisionar e dirigir os serviços do Ministé-
rio Público de contas do Estado;
coNSidEraNdo a previsão constante do art. 23, iX, da lei complementar 
nº 09, de 27/01/1992 (lei orgânica do Ministério Público de contas), com 
a redação dada pela lei complementar nº 151, de 15 de junho de 2022;
coNSidEraNdo o disposto no parágrafo único do art. 8º, da resolução 
nº 01/2020 – MPc/Pa – colégio (regimento interno do Ministério Público 
de contas do Estado do Pará), com a redação dada pela resolução nº 
05/2022– MPc/Pa -  colégio, que prevê a possibilidade de delegação das 
atribuições do Procurador-Geral de contas;
coNSidEraNdo que a delegação de atribuições é utilizada como instru-
mento de descentralização administrativa, com o objetivo de assegurar 
maior celeridade às decisões dos assuntos de interesse público e da própria 
administração;
rESolVE:
art. 1º delegar, ao Secretário do Ministério Público de contas, atribuições 
para decidir sobre requerimentos dos servidores relativos a:
i - férias, licenças e demais afastamentos, inclusive conversões em pecú-
nia, observado o disposto na legislação pertinente;
ii – averbações de tempo de serviço;
III – gratificação de titulação;
iii – concessão de auxílios;
iV – expedição de declarações e certidões;
Vi – escala de trabalho, sobreaviso ou plantões;
Vii – inserção em regime de teletrabalho ou trabalho semipresencial, ex-
ceto quando o servidor estiver lotado em órgão cuja titularidade e/ou co-
ordenação tenha sido atribuída a membro.
Art. 2º Também fica delegada, ao Secretário do Ministério Público de Con-
tas, a autorização e o empenho de Suprimento de fundos.
art. 3º os atos praticados por delegação devem mencionar expressamente 
essa qualidade.
art. 4º revoga-se a PorTaria 118/2022 – MPc/Pa.
art. 5º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, aos 03 de agosto de 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
ProcUrador-GEral dE coNTaS

Protocolo: 835448

.

.

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

.

coNtrato
.

No do contrato: 123/2022-MP/Pa.
Modalidade de Licitação: Pregão eletrônico 037/2022-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa 
NordEN TEcNoloGia lTda (cNPJ/Mf nº. 20.022.974/0001-83)
objeto: aquisição de licença para prestação do serviço de renovação, for-
necimento de atualização de versão e suporte técnico especializado para 
licenças perpétuas de uso da solução de antivírus Eset Endpoint Protection 
advanced (Eset Endpoint Security + file Security) com gerenciamento cen-
tralizado (Eset Protect)
data da assinatura: 02/08/2022
Vigência: 04/08/2022 a 04/08/2025
Valor Global: r$ 282.379,20 (duzentos e oitenta e dois mil, trezentos e 
setenta e nove reais e vinte centavos)
dotação orçamentária:
Classificação: 12101.03.091.1494.8758 – Promoção e Defesa dos Direitos 
constitucionais
Elemento: 339040–Serviços de Tecnologia da informação e comunicação 
– Pessoa Jurídica
fontes: 0101 – recursos ordinários
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior,
Endereço da contratada: rua copaíba lote 01, df century Plaza - Torre a 
Sala 115 - Norte (aguas claras), Município de Brasília - df, cep: 71.919-
540, Telefone: (61) 94610663, E-Mail: comercial@nordenit.com.Br,

Protocolo: 835426
Núm. do contrato: nº 117/2022-MP/Pa
Modalidade de Licitação: Pregão eletrônico Nº 033/2022- MP/Pa.
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa Si-
METria SolUÇÕES iNTEGradaS lTda (cNPJ/Mf nº. 27.397.273/0001-78)
objeto: prestação de serviços continuados de manutenções preventiva 
e corretiva das 03 (três) catracas de controle de acesso TElEMáTca, 
instaladas no prédio da PJ de redenção, modelo Pd300, leitor de código 
de barras e biometria oP4, com licenças de catraca e administração 
de PorTaria, com reposição de peças, Suporte Técnico das licenças de 
catracas e administração de PorTaria.
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data da assinatura: 02/08/2022.
Vigência: 04/08/2022 a 04/08/2023.
Valor global: r$ 57.480,00 (cinquenta e sete mil, quatrocentos e oitenta reais).
dotação orçamentária: funcional programática: 12101. 03. 091. 1494. 
8758 - Promoção e defesa dos direitos constitucionais; Natureza da des-
pesa: 0101 – recursos ordinários: fonte: 0101 – recursos ordinários.
foro: Justiça Estadual do Pará, comarca de Belém.
ordenador responsável: dr. cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior, Pro-
curador-Geral de Justiça

Protocolo: 835395
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
Núm. do termo aditivo: 4º
Núm. do contrato: 064/2018-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e aTlaNTa rENT a car lTda - EPP.
Objeto e Justificativa do Aditamento: Contratação de empresa especiali-
zada na prestação de serviços de transporte, incluindo veículos e moto-
ristas devidamente habilitados, sem o fornecimento de combustível, para 
atender a demanda do Ministério Público do Estado do Pará. Prorrogação 
de vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses, a contar de 
03/08/2022, nos termos no art. 57, ii, da lei nº 8.666/1993 e cláusula 
Nona, item 9.1, do instrumento contratual.
data de assinatura: 02/08/2022.
Vigência do aditamento: 03/08/2022 a 02/08/2023.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758.
Elemento de despesa: 3390-39.
fonte: 0101 – recursos ordinários.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar, Procurador-Geral 
de Justiça, em exercício.

Protocolo: 835422
Núm. do contrato: 132/2021-MP/Pa.
Núm. do termo aditivo: 1º
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa Mcr SiSTEMaS E 
coNSUlToria lTda (cNPJ 04.198.254/0001-17)
objeto do contrato: aquisição de licenças de uso dos softwares de design 
gráfico Adobe Creative Cloud Pro.
objeto do aditamento: alteração da subcláusula 5.1 do contrato original para 
consignar a periodicidade do pagamento, vinculada à validade da licença de 
uso do software (dois anos) e à vigência prorrogável do contrato (12 meses).
data de assinatura: 02/08/2022. 
Vigência do aditamento: a contar de 02/08/2022.
ordenador responsável: dr. cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior, Pro-
curador-Geral de Justiça.

Protocolo: 835398

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Modalidade: Pregão eletrônico nº 045/2022-MP/Pa
Número do Processo: Gedoc nº 101599/2022
objeto: registro de Preços para aquisição de Material de copa e cozinha
regime de Execução: indireta
Tipo de licitação: Menor Preço por item
Modo de disputa: aberto
Entrega do Edital: No site www.comprasgovernamentais.gov.br e no Portal 
da Transparência no site www.mppa.mp.br
observação: UaSG - 925980.
responsável pelo certame: andréa Mara ciccio
local de abertura: www.comprasgovernamentais.gov.br.
data da abertura: 17/08/2022
Hora da abertura: 9:00h (NoVE HoraS) – Horário dE BraSÍlia
orçamento:
Classificação: 12101.03.091.1494.8758 – Promoção e Defesa do Direitos 
constitucionais
Elemento: 3390-30–Material de consumo
fonte: 0101 – recursos ordinários
ordenador responsável: dr cesar Bechara Nader Mattar Junior

Protocolo: 834997

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

resULtado de LicitaÇÃo
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado comunica aos interessados do resul-
tado da Fase de Classificação e Julgamento das Propostas Financeiras e ha-
bilitação do Pregão Eletrônico nº. 016/2022-MP/Pa, empreitada por preço 
global, no tipo menor preço por item, que tem como objeto a aquisição de
Veículos Novos (Zero Quilômetro).- À vista da habilitação, foram declara-
das vencedoras as empresas com os seguintes valores:
cNPJ 03.093.776/0007-87 - MaNUPa coMErcio EXPorTacao iMPor-
Tacao dE EQUiPaMENToS E VEicUloS adaPTadoS lTda– ToTal r$ 
1.582.666,67
iTEM 01 – Valor Total: r$ 353.000,00
iTEM 02 – Valor Total: r$ 587.666,67
iTEM 04 – Valor Total: r$ 339.000,00
iTEM 05 – Valor Total: r$ 303.000,00
Valor Total do certame: r$ 1.582.666,67
Belém (Pa), 03 de aGoSTo de 2022
rafael rodrigues de Souza
Pregoeiro MPE/Pa

Protocolo: 835526

.

aPostiLaMeNto
.

eXtrato de aPostiLaMeNto
Núm. do contrato: 094/2021-MP/Pa
Núm. da apostila: 001
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa SToQUE SolU-
ÇÕES TEcNolÓGicaS S/a.
objeto do contrato: Serviços continuados de manutenção preventiva e 
corretiva, incluindo o fornecimento e emprego de peças, sem ônus para 
este Órgão Ministerial, em 01 (um) equipamento multifuncional (copiado-
ra/ impressora/ scanner) monocromática de grande porte, marca Xerox, 
modelo d-125 com módulos de alimentação de papel e acabamento e con-
troladora de impressão externa
Justificativa do Apostilamento I – Inclusão da Fonte de Recursos na Cláusula 
Quarta do 1º Termo aditivo ao contrato acima mencionado, conforme a seguir
onde se lê: fonte: 0101- recursos ordinários.
leia-se fonte: 0101 - recursos ordinários, 0301 - recursos ordinários.
data de assinatura: 02/08/2022
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Júnior, Procura-
dor Geral de Justiça.

Protocolo: 835393

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 3886/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 133959/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: BrUNo SaraValli rodriGUES
carGo/fUNÇÃo: Membro integrante do Grupo de atuação Especial no 
combate ao crime organizado
MaTrÍcUla: 999.2454
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Maracanã/Pa, castanhal/Pa
PErÍodo(S): 20/07/2022 - 21/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - cumprir ordem de Missão 
nº 042/2022-GaEco.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 19 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3887/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 133374/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rodriGo caMPoS oliVEira
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor ESPEcialiZado - MP.cPcE-102.4
MaTrÍcUla: 999.3493
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Ponta de Pedras/Pa
PErÍodo(S): 27/07/2022 - 29/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra - realizar vistoria no Hospital 
Municipal de Ponta de Pedras (Unidade Mista) e nas unidades de saúde 
PacS 3 e PacS 4
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 19 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3888/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 134162/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MUllEr MarQUES SiQUEira
carGo/fUNÇÃo: Membro integrante do Grupo de atuação Especial no 
combate ao crime organizado
MaTrÍcUla: 999.2464
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Maracanã/Pa, castanhal/Pa
PErÍodo(S): 20/07/2022 - 21/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - cumprir ordem de Missão 
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nº 042/2022-GaEco.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 19 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3889/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 133953/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MoNica criSTiNa GoNcalVES MElo da rocHa
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Santo antônio do Tauá
MaTrÍcUla: 999.1679
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Santo antônio do Tauá - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 01/06/2022 - 01/06/2022, 06/06/2022 - 06/06/2022, 
08/06/2022 - 08/06/2022, 13/06/2022 - 13/06/2022, 15/06/2022 - 
15/06/2022, 20/06/2022 - 20/06/2022, 22/06/2022 - 22/06/2022, 
27/06/2022 - 27/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 (quatro) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - Promotoria de Justiça de castanhal - 1º cargo.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 19 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3890/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 133545/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EricoN fErNaNdES dE MoraiS
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3509
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: redenção - Pa
dESTiNo(S): canaã dos carajás/Pa
PErÍodo(S): 10/07/2022 - 17/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 7 e 1/2 (sete e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição de servidor - realizar a segurança do prédio da 
Promotoria de Justiça de canaã dos carajás.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 19 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3891/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 134054/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaUlo SErGio SilVa MaToS
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3326
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Tucuruí/Pa
PErÍodo(S): 28/07/2022 - 29/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - cumprir a ordem de Missão 
nº 063/2022-GSi
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 19 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3892/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 134058/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: HUGo BErNard lEiTE da SilVa
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor MiliTar iii - cPc-MP-GM iii
MaTrÍcUla: 999.3361
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 

Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Maracanã/Pa, castanhal/Pa
PErÍodo(S): 20/07/2022 - 21/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acompanhamento de membro - cumprir ordem de Missão 
nº 042/2022-GaEco
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 19 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3893/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 133930/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNdErSoN SoarES da SilVEira
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.2960
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): colares/Pa
PErÍodo(S): 13/07/2022 - 13/07/2022, 19/07/2022 - 19/07/2022, 
22/07/2022 - 22/07/2022, 25/07/2022 - 25/07/2022, 28/07/2022 - 
28/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (uma e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial - realizar a segurança do prédio da Promoto-
ria de Justiça de colares.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 19 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3895/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 133999/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: PaloMa SaKalEM
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Medicilândia
MaTrÍcUla: 999.2842
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Medicilândia - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, Salvador/Ba
PErÍodo(S): 25/07/2022 - 29/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário (anexar programação) - Participar 
do curso “Noções Básicas de Gerenciamento de crises e Negociação em 
crises, com ênfase em crises de Segurança Pública”.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 19 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3896/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 131807/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: KEllY dE SaNT aNNa MaGalHaES da foNSEca
carGo/fUNÇÃo: aSSESSor dE ProMoToria dE JUSTiÇa dE SEGUNda 
ENTrÂ
MaTrÍcUla: 999.3074
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Salinópolis - Pa
dESTiNo(S): capanema/Pa
PErÍodo(S): 18/07/2022 - 19/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário - Participar de reunião adminis-
trativa de cunho orientador, da corregedoria-Geral do Ministério Público do 
Estado do Pará, na ra NordESTE ii.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 19 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 3897/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 133385/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSE Haroldo carNEiro MaToS
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça assessor - cGMP
MaTrÍcUla: 999.290
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Porto alegre/rS
PErÍodo(S): 08/08/2022 - 13/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário - Participar da reunião de corre-
gedores-Gerais do cNcGMPEU e do XV congresso Estadual do Ministério 
Público do rio Grande do Sul.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 19 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3898/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 133814/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNToNio carloS araUJo PirES
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-c-iii
MaTrÍcUla: 999.471
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Nova Timboteua/Pa
PErÍodo(S): 20/07/2022 - 22/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realização de serviços de 
instalação de cabeamento de telefonia interna e instalações/adequações 
de pontos elétricos e de lógica.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 19 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3899/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 132170/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rafaEl oliVEira liMa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (Soldado) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3164
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: altamira - Pa
dESTiNo(S): anapu/Pa
PErÍodo(S): 05/07/2022 - 05/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 19 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3900/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 134129/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Joao odilSoN SiQUEira da SilVa
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-B-iV
MaTrÍcUla: 999.1038
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Vigia/Pa
PErÍodo(S): 01/08/2022 - 05/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ins-
talação e tombamento de bens móveis.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício

 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 19 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3907/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 133094/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: KrUcHEUSKY WErBESoN diNiZ alENcar
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.2872
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): anapu/Pa, Medicilândia/Pa
PErÍodo(S): 14/07/2022 - 23/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 9 e 1/2 (nove e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Instalação e Configuração de Central de Alarme - Instalação 
de um Vídeo Porteiro na Promotoria de Justiça de anapu e reparo no siste-
ma de alarme da Promotoria de Justiça de Medicilândia.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 19 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3908/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 131976/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: BiaNca dE liMa carValHo
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3290
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Tailândia/Pa
PErÍodo(S): 06/07/2022 - 08/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 19 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3909/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 134011/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EliElTHoN corrEa doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: TEcNico ESPEcialiZado - ENGENHEiro - aTE-a-i
MaTrÍcUla: 999.3479
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Bonito/Pa
PErÍodo(S): 22/07/2022 - 22/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: fiscalização/vistoria em obra - levantamento das demandas 
do prédio da Promotoria de Justiça de Bonito.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 19 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3910/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 133871/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: raiMUNdo dE SoUZa MENdoNca filHo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-c-V
MaTrÍcUla: 999.298
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Paragominas/Pa
PErÍodo(S): 25/07/2022 - 29/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
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fiNalidadE: levantamento de informações - atender a determinação da 
Procuradoria Geral de Justiça, para acompanhar as tratativas de doação de 
imóvel no município de Paragominas/Pa.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 19 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3911/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 133618/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Maria claUdia ViToriNo GadElHa
carGo/fUNÇÃo: 3o Promotor de Justiça de Bragança
MaTrÍcUla: 999.1729
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Bragança - Pa
dESTiNo(S): capanema/Pa
PErÍodo(S): 18/07/2022 - 19/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 (um) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar de reunião administrativa de 
cunho orientador, da corregedoria Geral do Ministério Público do Estado do 
Pará, na ra NordESTE ii.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 19 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3912/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 133945/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rUY coSTa da SilVa JUNior
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (Soldado) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3312
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): colares/Pa
PErÍodo(S): 12/07/2022 - 12/07/2022, 15/07/2022 - 15/07/2022, 
18/07/2022 - 18/07/2022, 21/07/2022 - 21/07/2022, 27/07/2022 - 
27/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial - realizar a segurança do prédio da Promoto-
ria de Justiça de colares.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 19 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3913/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 133258/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MariEla corrEa HaGE
carGo/fUNÇÃo: 2o Promotor de Justiça de Marituba
MaTrÍcUla: 999.1336
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Marituba - Pa
dESTiNo(S): florianópolis/Sc
PErÍodo(S): 08/08/2022 - 11/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário - Participar do “iii Encontro Na-
cional dos Promotores e Promotoras de Justiça da Educação”.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 19 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3914/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 133478/2022 conforme abaixo relacionado:

NoME: Socorro dE Maria PErEira GoMES doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: coordenador do Núcleo Permanente de incentivo a auto-
composição do Ministério Público do Estado do Pará - NUPEia
MaTrÍcUla: 999.418
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Porto alegre/rS
PErÍodo(S): 10/08/2022 - 13/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário - Participar do XV congresso Esta-
dual do Ministério Público do rio Grande do Sul.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 19 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3915/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 129809/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Maria JoSE ViEira dE carValHo cUNHa
carGo/fUNÇÃo: 5o Promotor de Justiça de castanhal
MaTrÍcUla: 999.405
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Niterói/rJ
PErÍodo(S): 15/08/2022 - 19/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário - Participar do Viii coNGrESSo 
MUNdial dE BioÉTica E dirEiTo aNiMal.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 19 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3916/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 130150/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSiVaN SoUZa da SilVa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2553
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: itaituba - Pa
dESTiNo(S): Moraes de almeida/Pa
PErÍodo(S): 25/06/2022 - 26/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 19 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3917/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 133815/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EVEraldo dE SoUZa GoMES
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS dE MaNUTENcao - aoS-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1651
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Nova Timboteua/Pa
PErÍodo(S): 20/07/2022 - 22/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realização de serviços de 
instalação de cabeamento de telefonia interna e instalações/adequações 
de pontos elétricos e de lógica.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 19 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 3918/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 133671/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rafaEl oliVEira liMa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (Soldado) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3164
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei Estadual 
n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994.
oriGEM: altamira - Pa
dESTiNo(S): Medicilândia/Pa
PErÍodo(S): 14/07/2022 - 14/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policia
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 20 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3919/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 133842/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marcio lEal diaS
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Marapanim
MaTrÍcUla: 999.1343
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Marapanim - Pa
dESTiNo(S): Bragança/Pa
PErÍodo(S): 18/07/2022 - 20/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - Promotoria de Justiça de Bragança - 3º cargo.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 20 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3920/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 134356/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: Marcio lEal diaS
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Marapanim
MaTrÍcUla: 999.1343
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Marapanim - Pa
dESTiNo(S): Salinópolis/Pa
PErÍodo(S): 22/07/2022 - 24/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Substituição legal - atuar no Projeto “Verão com Justiça”.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 20 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3921/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 134262/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rafaEl alVES coElHo
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2469
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: ourilândia do Norte - Pa
dESTiNo(S): São félix do Xingu/Pa
PErÍodo(S): 14/07/2022 - 15/07/2022, 28/07/2022 - 29/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (tres) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 20 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Portaria Nº 3922/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 134127/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: criSPiM riBEiro dE alMEida filHo
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE adMiNiSTracao - aUd-B-iii
MaTrÍcUla: 999.1275
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Vigia/Pa
PErÍodo(S): 01/08/2022 - 05/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reparos em bens móveis/imóveis - realizar serviços de ins-
talação e tombamento de bens móveis.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 20 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3923/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 134204/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: lorENa dE alBUQUErQUE raNGEl MorEira crUZ
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de rondon do Pará
MaTrÍcUla: 999.2324
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: rondon do Pará - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, Breves/Pa
PErÍodo(S): 24/07/2022 - 28/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - Promotoria de Justiça de Breves.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 20 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3924/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 133642/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoEl carloS dE oliVEira aSSUNcao
carGo/fUNÇÃo: aUXiliar dE SErVicoS GEraiS - aoG-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1526
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Tucuruí/Pa
PErÍodo(S): 09/08/2022 - 11/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - instruir Processo adminis-
trativo disciplinar
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 20 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3925/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 132104/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: rafaEl SoriaNo doS SaNToS
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3322
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Tailândia/Pa
PErÍodo(S): 07/07/2022 - 08/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BEEM/Pa, 20 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 3926/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 134389/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: fraNciSca SUENia fErNaNdES dE Sa
carGo/fUNÇÃo: 1o Promotor de Justiça de Salinópolis
MaTrÍcUla: 999.1330
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Salinópolis - Pa
dESTiNo(S): Primavera/Pa
PErÍodo(S): 01/08/2022 - 05/08/2022, 15/08/2022 - 19/08/2022, 
24/08/2022 - 26/08/2022, 29/08/2022 - 31/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 8 (oito) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - Promotoria de Justiça de Primavera
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 20 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3927/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 134257/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSEli do Socorro da SilVa PiNTo
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2551
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: redenção - Pa
dESTiNo(S): Xinguara/Pa
PErÍodo(S): 25/07/2022 - 28/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial - realizar a segurança do prédio da Promoto-
ria de Justiça de Xinguara.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 20 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3936/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 134373/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: MarcElo aUGUSTo TEiXEira MiraNda
carGo/fUNÇÃo: MoToriSTa - aoM-B-ii
MaTrÍcUla: 999.1034
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 24/1/1994
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Tucuruí/Pa
PErÍodo(S): 18/07/2022 - 22/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: condução de membro/servidor à serviço do MPPa.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElEM/Pa, 20 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3937/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 134559/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: UBiraGilda SilVa PiMENTEl
carGo/fUNÇÃo: Subprocurador-Geral de Justiça para área técnico-admi-
nistrativa
MaTrÍcUla: 601.985
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Manaus/aM
PErÍodo(S): 20/07/2022 - 23/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
fiNalidadE: reunião de trabalho - Participar da reunião ordinária do 
conselho Nacional dos Procuradores Gerais (cNPG), representando a Pro-
curadoria-Geral de Justiça.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em exercício

 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 20 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3938/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 134358/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: THaiS rodriGUES crUZ ToMaZ
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Goianésia do Pará
MaTrÍcUla: 999.2752
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Goianésia do Pará - Pa
dESTiNo(S): Belém/Pa, Parauapebas/Pa, Eldorado dos carajás/Pa
PErÍodo(S): 25/07/2022 - 29/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - Promotoria de Justiça de Eldorado dos carajás.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 20 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3940/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 134008/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aMaNda GaMa E GaMa
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.3334
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): concórdia do Pará/Pa
PErÍodo(S): 13/07/2022 - 13/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 20 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3941/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 134245/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JoSEli do Socorro da SilVa PiNTo
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.2551
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: redenção - Pa
dESTiNo(S): Xinguara/Pa
PErÍodo(S): 18/07/2022 - 22/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial - realizar a segurança do prédio da Promoto-
ria de Justiça de Xinguara.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercÍcio
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS .
 BElEM/Pa, 20 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3943/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 127910/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EMaNoEl JorGE TEiXEira alVES
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.2650
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Pacajá/Pa, anapu/Pa
PErÍodo(S): 13/06/2022 - 16/06/2022
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QUaNTidadE dE diáriaS: 3 e 1/2 (tres e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Instalação e Configuração de Central de Alarme - Realizar 
manutenção nas centrais de alarme das Promotorias de Justiça de Pacajá 
e anapu.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElEM/Pa, 21 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3944/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 128053/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EMaNoEl JorGE TEiXEira alVES
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.2650
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Barcarena/Pa
PErÍodo(S): 01/06/2022 - 02/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1 e 1/2 (um e meia) diaria(s)
FINALIDADE: Instalação e Configuração de Central de Alarme - Realizar 
manutenção na central de alarme da Promotoria de Justiça de Barcarena.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElEM/Pa, 21 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3945/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 134340/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: EMaNoEl JorGE TEiXEira alVES
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (SarGENTo PM) - MP.fG.GM ii
MaTrÍcUla: 999.2650
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Vigia/Pa
PErÍodo(S): 18/07/2022 - 22/07/2022, 25/07/2022 - 30/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 10 (dez) diaria(s)
FINALIDADE: Instalação e Configuração de Central de Alarme - Realizar 
instalação de sistema de alarme e de cfTV na Promotoria de Justiça de 
Vigia.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElEM/Pa, 21 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3946/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 134586/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNa Maria MaGalHaES dE carValHo
carGo/fUNÇÃo: coordenador do Grupo de atuação Especial no combate 
ao crime organizado (GaEco)
MaTrÍcUla: 999.838
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 28/07/2022 - 28/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s) fiNalidadE: levanta-
mento de informações - cumprir ordem de Missão nº 043/2022-GaEco.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElEM/Pa, 21 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3947/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 134589/2022 conforme abaixo relacionado:

NoME: BrUNo SaraValli rodriGUES
carGo/fUNÇÃo: Membro integrante do Grupo de atuação Especial no 
combate ao crime organizado
MaTrÍcUla: 999.2454
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): castanhal/Pa
PErÍodo(S): 28/07/2022 - 28/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1/2 ( meia) diaria(s)
fiNalidadE: levantamento de informações - cumprir ordem de Missão 
nº 043/2022-GaEco.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElEM/Pa, 21 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3948/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 134592/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: JUliaNa caBral coUTiNHo aNdradE
carGo/fUNÇÃo: Promotor de Justiça de Gurupá
MaTrÍcUla: 999.2839
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Gurupá - Pa
dESTiNo(S): Porto de Moz/Pa
PErÍodo(S): 07/08/2022 - 12/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 5 e 1/2 (cinco e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Mutirão - Promotoria de Justiça de Porto de Moz.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElEM/Pa, 21 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3949/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 134600/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: SaBriNa MaMEdE NaPolEao KalUME
carGo/fUNÇÃo: 7o Promotor de Justiça de castanhal
MaTrÍcUla: 999.1548
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: castanhal - Pa
dESTiNo(S): Maracanã/Pa
PErÍodo(S): 01/06/2022 - 01/06/2022, 02/06/2022 - 02/06/2022, 
07/06/2022 - 07/06/2022, 09/06/2022 - 09/06/2022. 10/06/2022 - 
10/06/2022, 21/06/2022 - 21/06/2022, 27/06/2022 - 27/06/2022, 
29/06/2022 - 29/06/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 (quatro) diaria(s)
fiNalidadE: acumulação - Promotoria de Justiça de Maracanã.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElEM/Pa, 21 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3950/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 134617/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: BiaNca dE liMa carValHo
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3290
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): capanema/Pa
PErÍodo(S): 18/07/2022 - 22/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElEM/Pa, 21 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
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Portaria Nº 3951/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 134618/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: BiaNca dE liMa carValHo
carGo/fUNÇÃo: corPo oP MiliTar (caBo PM) - MP.fG.GM i
MaTrÍcUla: 999.3290
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lei Estadual n.º 5.119, de 16/5/1984 c/c lei 
Estadual n.º 7.551, de 14/9/2011; art. 145, da lei Estadual n.º 5.810, de 
24/1/1994.
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Bragança/Pa
PErÍodo(S): 25/07/2022 - 29/07/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 4 e 1/2 (quatro e meia) diaria(s)
fiNalidadE: Escolta Policial.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElEM/Pa, 21 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS
Portaria Nº 3952/2022-MP/PGJ
a dirEToria do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS, usando das 
atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria nº4206/2012-MP/PGJ, 
de 19/09/2012, publicada no d.o.E. de 1/10/2012,
r E S o l V E:
coNcEdEr diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no 
âmbito do expediente nº 133696/2022 conforme abaixo relacionado:
NoME: aNGEla Maria BaliEiro QUEiroZ
carGo/fUNÇÃo: coordenador de centro de apoio operacional cível, Pro-
cessual e do cidadão (caocPc)
MaTrÍcUla: 999.452
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: art. 117, da lei complementar Estadual n.º 
057, de 06 de julho de 2006
oriGEM: Belém - Pa
dESTiNo(S): Porto alegre/rS
PErÍodo(S): 09/08/2022 - 13/08/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3 (três) diaria(s)
fiNalidadE: curso/encontro/seminário - Participar do XV congresso Esta-
dual do Ministério Público do Estado do rio Grande do Sul.
ordenador(a) da despesa: aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida, em 
exercício
 dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS.
 BElEM/Pa, 21 de julho de 2022.
ricardo dE araUJo MoUra
dirETor do dEParTaMENTo dE rEcUrSoS HUMaNoS

Protocolo: 835677

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 4149/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
considerando o ofício nº 334/2022-MP/PJf, protocolizado sob o nº 
10000/2022, que se refere a suposto crime praticado, em tese, por autori-
dade detentora de foro por prerrogativa de função;
considerando que, conforme o 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 002854-009/2022,
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 002854-009/2022, 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.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 02 de agosto de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 835397
eXtrato de ata do coNseLHo sUPerior do MPPa, reFereNte 
À 13ª sessÃo ordiNÁria do PLeNÁrio VirtUaL – 2022
(resolução n.º 004/2020/csMP/MPPa)
daTa E Hora – 8h do dia 25/07 até às 18h do dia 29/07/2022.
local: sítio eletrônico: www.mppa.mp.br. PrESENTES: dr. aNTÔNio 
EdUardo BarlETa dE alMEida, Procurador-Geral de Justiça, Presidente 
do conselho Superior em exercício; dr. MaNoEl SaNTiNo NaSciMENTo 
JUNior, corregedor-Geral do Ministério Público; dr. fraNciSco BarBo-
Sa dE oliVEira, conselheiro Secretário e os seguintes conselheiros: dr. 
Waldir MaciEira da coSTa filHo, dr. MarcoS aNTÔNio fErrEira 

daS NEVES, dra. Maria do Socorro MarTiNS carValHo MENdo e 
dra. roSa Maria rodriGUES carValHo.
iTENS da PaUTa:
1. Julgamento de Processos:
1.1. Processos de relatoria do conselheiro Waldir MaciEira da coSTa filHo:
1.1.1. Processo n.º 000581-048/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura Municipal de canaã dos carajás
origem: 1º PJ de canaã dos carajás
assunto: Notícia de suposto superfaturamento no transporte escolar do 
Município de canaã dos carajás
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela NÃo HoMoloGa-
ÇÃo da Promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 57, pará-
grafo único, da lei complementar Estadual n.º 057/2006 e art. 27, §3º, ii 
da resolução n.º 007/2019-cPJ, devendo os autos serem encaminhados 
à PGJ para designação de outro membro do Ministério Público para tomar 
as providências cabíveis. dEcidiU, ainda, que a Secretaria do cSMP en-
caminhe cópia de alguns documentos do processo à corregedoria-Geral 
do MPPa.
1.1.2. Processo n.º 000980-048/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura Municipal de canaã dos carajás
origem: 1º PJ de canaã dos carajás
assunto: apurar suspeitas em relação a processos licitatórios, possivel-
mente irregulares, e emissão de licenças sanitárias de forma ilegal, por 
parte da Prefeitura de canaã dos carajás
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do conse-
lheiro relator, dEcidiU no sentido de que a rEcUSa fUNdaMENTada seja 
recebida, devendo-se designar outro membro para atuar no caso, que venha 
atender à solicitação de novas diligências, conforme dispõe o art. 27, §3º, 
inciso i, da resolução n.º 007/2019 do colégio de Procuradores de Justiça
1.1.3. Processo n.º 002947-710/2017
requerente(s): Ministério da Transparência, fiscalização e controle
requerido(s): Promotoria de Justiça de Barcarena
origem: 3º PJ de Barcarena
assunto: apurar possíveis irregularidades em processos licitatórios, cujo 
objeto era construção de 5 escolas municipais de educação infantil
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela NÃo HoMoloGa-
ÇÃo da Promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 57, pará-
grafo único, da lei complementar Estadual n.º 057/2006 e art. 27, §3º, ii 
da resolução n.º 007/2019-cPJ, devendo os autos serem encaminhados à 
PGJ para designação de outro membro do Ministério Público para tomar as 
providências cabíveis.
1.1.4. Processo n.º 000251-140/2016
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): a. leocádio dos Santos
origem: PJ de ourém
assunto: apurar eventual degradação ambiental cometida pela Empresa a. 
leocádio dos Santos
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela raTificaÇÃo do 
dEclÍNio dE aTriBUiÇÃo ao Ministério Público federal, devendo os autos 
ser remetidos com a devida urgência, para que sejam adotadas as provi-
dências cabíveis por força do art. 8º, inciso iX do regimento interno do 
cSMP e art. 3º, da resolução n.º 005/2014 – MP/cSMP.
1.1.5. Processo n.º 000361-139/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de concórdia do Pará
origem: PJ de concórdia do Pará
assunto: apurar a ocorrência de improbidade administrativa enquadrá-
vel na lei nº 8429/92 na adesão 003/2019 à licitação Pregão Eletrônico 
019/2019 da SUSiPE
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso Vii do 
regimento interno do conselho Superior.
1.1.6. Processo n.º 000934-940/2017
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de Marabá - Prefeitura Municipal
origem: 11ª PJ de Marabá
assunto: apurar indícios de atos de improbidade administrativa relativos à 
irregularidade supostamente ocorridas em processo licitatório promovido 
pela Prefeitura Municipal de Marabá para contratação de empresa para 
prestar serviços de reprografia e encadernação de documentos
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso Vii do 
regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.1.7. Processo n.º 000484-084/2018
requerente(s): a coletividade
requerido(s): Estado do Pará - Secretaria de Estado de Educação, cons-
trutora capitólio ltda
origem: 1ª PJ de rondon do Pará
assunto: apurar possíveis irregularidades na contratação da Empresa 
construtora capitólio para a construção de escola com 12 (doze) salas de 
aula no Bairro Novo Horizonte, rondon do Pará/Pa
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso Vii do 
regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
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1.1.8. Processo n.º 000278-151/2017
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura Municipal de Belém- PMB, Secretaria Municipal de 
Saneamento (SESaN)
origem: 1º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa 
de Belém
assunto: apurar a existência de possíveis irregularidades referentes à mal-
versação de recursos públicos em obras de drenagem na área do Paraíso 
Verde, Bairro curió-Utinga
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso Vii do 
regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.1.9. Processo nº 000363-148/2020
requerente(s): Sindicato dos Trabalhadores de Educação (SiNTEPP)
requerido(s): Prefeito Municipal de Baião
origem: PJ de Baião
Assunto: Apurar eventual ilegalidade na contratação de profissional para 
prestação de serviços de consultoria contábil para atender às necessidades 
do Município de Baião/Pa
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso Vii do 
regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.1.10. Processo n.º 000962-143/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá
origem: 2º PJ de São Miguel do Guamá
assunto: apurar possível irregularidade no registro de preços originário de 
Pregão Eletrônico nº 0040/2021; Processo administrativo nº 0000019/21, 
da Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá, para contratação de em-
presa especializada no fornecimento de serviços gráficos.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso Vii do 
regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.1.11. Processo n.º 001845-131/2019
requerente(s): Moradores do Bairro da campina - icoraci
requerido(s): Edson damasceno, Quadra do cruzeirão
origem: 2º PJ cível e de defesa comunitária e cidadania de icoaraci
assunto: apurar a possível prática de poluição sonora, atribuída, em tese, 
ao estabelecimento denominado “Quadra do cruzeirão”.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso Vii do 
regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.1.12. Processo n.º 000211-222/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio
origem: PJ de Senador José Porfírio
assunto: apurar suposto superfaturamento do valor contratado pela Pre-
feitura Municipal de Senador José Porfírio para aquisição de combustível
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela NÃo HoMoloGa-
ÇÃo da promoção de arquivamento do feito, neste momento, converten-
do-se o julgamento em diligência, nos termos do art. 23, §3º, inciso i da 
resolução n.º 10/2011-cPJ, devolvendo-se os presentes autos à Promoto-
ria de Justiça de origem.
1.1.13. Processo n.º 003482-070/2018
requerente(s): charles Wagner alves ribeiro
requerido(s): Jose Maurício cavalcanti de a. Junior - Ex-prefeito Pau darco
origem: 2º PJ de redenção
assunto: apurar supostas práticas de atos de improbidade administrativa 
pelo prefeito municipal de Pau d’ arco
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso Vii do 
regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.1.14. Processo n.º 002075-096/2019
requerente(s): SioPE - indicadores Educacionais
requerido(s): Ministério Público do Estado do Pará
origem: 1º PJ de Xinguara
assunto: apurar supostas irregularidades em relação a não observância de 
dispositivos legais relacionados à aplicação de recursos da área educacio-
nal no Município de Xinguara.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso Vii do 
regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.1.15. Processo n.º 000792-116/2013
requerente(s): deputada Estadual Simone Morgado
requerido(s): assembleia legislativa do Estado do Pará (alEPa)
origem: 2º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa 
de Belém
assunto: apurar possíveis irregularidades com relação ao convite nº 001/2011 
da alEPa, cujo objeto é a reforma de gabinetes de deputados estaduais.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso Vii do 
regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.1.16. Processo n.º 000523-036/2016
requerente(s): João Valério de Maria

requerido(s): Em apuração
origem: 4ª Promotoria de Justiça de Santa izabel
assunto: apurar possível infração ambiental consubstanciada na prática de 
desmatamento sem licença ambiental realizada na comunidade Maguari, 
no Município de Benevides.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso Vii do 
regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.1.17. Processo nº 008062-031/2015
requerente(s): Ministério Público Estadual
requerido(s): Secretaria Municipal de agricultura E abastecimento de 
Santarém
origem: 9ª PJ de Santarém
assunto: apurar possível ato doloso de improbidade administrativa que 
tenha causado prejuízo ao erário na Secretaria Municipal de agricultura e 
Abastecimento de Santarém, no exercício financeiro de 2004.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso Vii do 
regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.1.18. Processo n.º 001438-031/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Ulandre Kennedy Batista Teles, francinei Batista Teles, Mar-
ta Beatriz Batista Teles, renildo dos Santos roberto
origem: 9ª PJ de Santarém
assunto: apurar suposta prática de nepotismo na contratação de servido-
res em escola pública de Santarém.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso Vii do 
regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.1.19. Processo n.º 001060-040/2017
requerente(s): rafael Pontes da Silva, ana da conceição lameira Brasil
requerido(s): antonio Wallace Santa rosa da Trindade
origem: 6º PJ de castanhal
assunto: reclamação contra poluição sonora causada por mini-aparelha-
gem de som utilizada por vizinho.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso Vii do 
regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.1.20. Processo n.º 000160-179/2022
requerente(s): a coletividade
requerido(s): Vereadores do Município de curuá
origem: Promotoria de Justiça de alenquer
assunto: apurar pagamento indevido de diárias a Vereadores do Município 
de curuá.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso Vii do 
regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.1.21. Processo n.º 000052-132/2019
requerente(s):  Ministério Público do Estado
requerido(s): Siqueira locações ltda-Epp, Secretaria Municipal de obras 
de Jacundá - SEVoP
origem: Promotoria de Justiça de Jacundá
assunto: investigar irregularidades na locação de veículos pela Secretaria 
Municipal de obras do município de Jacundá/Pa.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso Vii do 
regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.1.22. Processo n.º 000715-940/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de Bom Jesus do Tocantins - Prefeitura Municipal
origem: 11ª PJ de Marabá
assunto: apurar indícios de atos de improbidade administrativa na con-
tratação temporária de pessoal para atuar na Prefeitura Municipal de Bom 
Jesus do Tocantins
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, considerando que as diligências de 
fiscalização do efetivo cumprimento do TAC poderão realizar-se em um 
procedimento administrativo de acompanhamento especificamente instau-
rado para tal fim, nos termos da Resolução n.º 179/2017- CNMP e art. 8º 
da resolução nº. 002/2018-cSMP.
1.1.23. Processo nº 000260-051/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura Municipal de Bannach
origem: PJ de rio Maria
assunto: apurar possíveis práticas de desvio de verbas públicas do Pro-
grama Nacional de alimentação Escolar – PNaE no Município de Bannach.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do 
conselheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso Vii 
do regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006, 
SEM PrEJUÍZo do ENcaMiNHaMENTo ao coNSElHEiro rElaTor 
da PorTaria dE iNSTaUraÇÃo do rESPEcTiVo ProcEdiMENTo 
adMiNiSTraTiVo dE fiScaliZaÇÃo MENcioNado No VoTo.
1.1.24. Processo n.º 026123-003/2020
requerente(s): Juliana Bulgarelli Mendes
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requerido(s): claudio Jose Moura lima Pontes, Tribunal de contas do Es-
tado do Pará, Gisela Sisnando da costa Pontes
origem: 1º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa 
de Belém
assunto: apurar possíveis irregularidades quanto a suposto exercício irre-
gular de cargo público sem concurso, ausência de requisitos mínimos para 
ocupar o cargo como a formação acadêmica de nível superior, além de 
acúmulo ilegal de cargos públicos e descumprimento de ordem de proibi-
ção de cessão de professores, tudo recaindo sobre a Sra. Gisela Sisnando 
da costa Pontes.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso Vii do 
regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.1.25. Processo nº 001039-125/2021
requerente(s): Maria louze Nobre lamarão e outros
requerido(s): o fanfarrão
origem: 1º PJ do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habitação e Urba-
nismo de Belém
assunto: Expediente com aBaiXo aSSiNado de moradores da rua Bernal 
do couto, entre rua almirante Wandenkolk e avenida Visconde de Souza 
franco com denúncia de possível crime de poluição sonora cometida pelo 
estabelecimento comercial o faNfarrÃo.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso Vii do 
regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.1.26. Processo n.º 004437-070/2018
requerente(s): Ministério Público Estadual
requerido(s): Em apuração
origem: 2º PJ de redenção
Assunto: Trata-se de procedimento extrajudicial instaurado com o fim de 
apurar supostas irregularidades relativas à ausência de banco de informa-
ções no iPPUr sobre procedimentos referentes à títulos de terra e doação 
de lotes urbanos.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do conse-
lheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela NÃo HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, convertendo-se o julgamento em 
diligência, nos termos do art. 27, §3º, inciso i da resolução n.º 007/2019-
cPJ, devolvendo-se os presentes autos à Promotoria de Justiça de origem.
1.1.27. Processo n.º 000698-048/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará - MPPa
requerido(s): Prefeitura Municipal de canaã dos carajás, clean Service 
Serviços Gerais ltda.
origem: 1º PJ de canaã dos carajás
assunto: apurar ilicitudes de diversas ordens que se originou a partir de 
notícias advindas do processo n° 0000955-35.2009.8.14.0136, que trami-
tou na Vara cível Empresarial da comarca de canaã dos carajás.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do conse-
lheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela NÃo HoMoloGaÇÃo da 
Promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 57, parágrafo único, 
da lei complementar Estadual n.º 057/2006 e art. 27, §3º, ii da resolução 
n.º 007/2019-cPJ, devendo os autos serem encaminhados à PGJ para desig-
nação de outro membro do Ministério Público para tomar as providências ca-
bíveis. dEcidiU, ainda, que a Secretaria do cSMP encaminhe cópia de alguns 
documentos do processo à corregedoria-Geral do MPPa.
1.1.28. Processo n.º 000318-151/2016
requerente(s): Ministério da Transparência, fiscalização e controle
requerido(s): agencia de defesa agropecuária do Estado do Pará - adEPará
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa 
de Belém
assunto: apurar eventuais irregularidades em relação ao convênio N.º 
794629/2013 da ADEPARÁ apontadas em fiscalização do Ministério da 
Transparência, fiscalização e controle.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso Vii do 
regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.1.29. Processo n.º 000143-440/2021
requerente(s): luiz reginaldo Silva
requerido(s): Em apuração
origem: 2º PJ de Meio ambiente, Patrimônio cultural, Habitação e Urba-
nismo de ananindeua
assunto: recurso em Notícia de fato. recorrente alega que estaria pa-
gando taxas de energia exorbitantes pela empresa fornecedora de energia 
elétrica “Equatorial Energia”.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do conse-
lheiro relator, dEcidiU No MÉriTo pelo NÃo acolHiMENTo da rEViSÃo 
DO ARQUIVAMENTO DA NOTÍCIA DE FATO, ratificando o arquivamento da NF, 
nos termos do art. 8º, inciso Vii, do regimento interno do conselho Superior 
do Ministério Público, considerando que não há elementos pertinentes que 
demonstrem que o assunto requer intervenção do Ministério Público.
1.1.30. Processo n.º 000682-179/2020
requerente(s): Ministério Público do Pará
requerido(s): adriana Pereira da Silva
origem: Promotoria de Justiça de alenquer
assunto: apurar suposto ato de improbidade administrativa na utilização 
de servidores públicos em obra particular em imóvel de propriedade do pai 
da Prefeita.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso Vii do 

regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.1.31. Processo n.º 001361-940/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): câmara Municipal de Marabá
origem: 11ª PJ de Marabá
assunto: apurar indícios de ato de improbidade administrativa, constante 
na retenção indevida de parte dos vencimentos de servidores lotados em 
gabinete da câmara Municipal de Marabá.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso Vii do 
regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.1.32. Processo n.º 000204-200/2019
requerente(s): oscar florindo dos reis Junior
requerido(s): Neilton amorim duarte, Paula cristiane da Silva Martinez, 
Marlison carlos Souza da Silva, José Guilherme feitosa cruz, ary osvaldo 
Batista de carvalho filho
origem: 2º PJ de direitos const. fund. e def. Pat. Púb. e da Mor. adm - 
ananindeua
assunto: apurar suposta invasão domiciliar e violações de direitos indivi-
duais perpetrados por servidores públicos. Eventual conduta de abuso de 
autoridade.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso Vii do 
regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.1.33. Processo nº 000279-302/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de São francisco do Pará
origem: PJ de São francisco do Pará
assunto: investigação acerca da existência de cemitério em área privada 
próximo a curso d’agua causando possível poluição na zona rural do Muni-
cípio de São francisco do Pará.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela NÃo HoMoloGa-
ÇÃo da Promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 57, pará-
grafo único, da lei complementar Estadual n.º 057/2006 e art. 27, §3º, ii 
da resolução n.º 007/2019-cPJ, devendo os autos serem encaminhados à 
PGJ para designação de outro membro do Ministério Público para tomar as 
providências cabíveis.
1.1.34. Processo n.º 000036-182/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de Tucumã - Prefeitura Municipal
origem: PJ de Tucumã
assunto: denúncia irregularidades Processo licitatório e Termos aditivos 
Secretaria de Saúde
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela NÃo HoMoloGa-
ÇÃo da Promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 57, pará-
grafo único, da lei complementar Estadual n.º 057/2006 e art. 27, §3º, ii 
da resolução n.º 007/2019-cPJ, devendo os autos serem encaminhados à 
PGJ para designação de outro membro do Ministério Público para tomar as 
providências cabíveis.
1.1.35. Processo nº 002222-070/2018
requerente(s): a coletividade
requerido(s): Município de Pau d’arco
origem: 2º PJ de redenção
assunto: apurar suposto descumprimento da lei de diretrizes e Bases da 
Educação (lei 9.394/96) pelo Município de Pau d’arco, no que se refere à 
carga horária anual da educação básica.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso Vii do 
regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.1.36. Processo n.º 001843-940/2017
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de Marabá - Prefeitura Municipal
origem: 11ª PJ de Marabá
assunto: apurar a ocorrência de irregularidades nos Processos licitatórios Pregão 
Presencial 015/2017-cPl/PMM e Pregão Presencial 100/2017-cPl/PMM, cujo ob-
jeto é a contratação de empresa para fornecimento de gases medicinais para 
atender as necessidades do fundo municipal de saúde de Marabá.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela NÃo HoMoloGa-
ÇÃo da Promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 57, pará-
grafo único, da lei complementar Estadual n.º 057/2006 e art. 27, §3º, ii 
da resolução n.º 007/2019-cPJ, devendo os autos serem encaminhados à 
PGJ para designação de outro membro do Ministério Público para tomar as 
providências cabíveis.
1.1.37. Processo n.º 000275-151/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPa
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa 
de Belém
Assunto: Apurar especificamente a realização de plantões pelos profissio-
nais de saúde da SESPa em desacordo com o disposto na lei Estadual n° 
6.106/1998, que exige intervalo de 12 horas entre plantões realizados.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso Vii do 
regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.1.38. Processo n.º 000182-249/2022
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requerente(s): Ministério Público do Estado do Para - MPPa
requerido(s): Prefeitura Municipal de oeiras do Pará
origem: PJ de oeiras do Pará
assunto: apurar eventual irregularidades nos atos administrativos emana-
dos do poder executivo Municipal e praticados por intermédio do chefe do 
Poder Executivo, no tocante a realização de obras e contratação de profis-
sionais e/ou empresa nas áreas de educação, cultura e saneamento básico.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso Vii do 
regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.1.39. Processo n.º 000284-051/2019
requerente(s): Walter José da Silva
requerido(s): PJ de rio Maria
origem: PJ de rio Maria
assunto: apurar supostas irregularidades no não cumprimento de Termo 
de ajuste de Gestão sob responsabilidade de ex-gestor de rio Maria.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso Vii do 
regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.1.40. Processo n.º 000223-151/2018
requerente(s): Sindicato dos Trab. de Trânsito do Estado do Pará - SiN-
dTraN/Pa
requerido(s): departamento de Trânsito do Estado do Pará - dETraN/Pa
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa de Belém
assunto: apurar possíveis irregularidades com relação ao contrato nº 
93/2016, celebrado pelo departamento de Trânsito do Estado do Pará- 
dETraN
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso Vii do 
regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.1.41. Processo nº 017328-003/2021
requerente(s): Marcos antônio Santos rezende
requerido(s): Walter Maia, Josué Bengtson
Origem: 1º PJ de Defesa das Pessoas com Deficiência e dos Idosos, e de 
acidentes de Belém
assunto: recurso em Notícia de fato. representação por suposta tortura 
e humilhação
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU No MÉriTo pelo NÃo acolHiMENTo da rEVi-
SÃo do arQUiVaMENTo da NoTÍcia dE faTo, sendo devido o arquiva-
mento, nos termos do art. 8º, inciso Vii, do regimento interno do con-
selho Superior do Ministério Público, considerando que não há elementos 
pertinentes nos autos que demonstrem que a demanda requer intervenção 
do Ministério Público.
1.1.42. Processo n.º 000031-440/2019
requerente(s): Jaime carlos coelho de Souza
requerido(s): loja da Borracha, Só filtro, Empresa Bento Brasil
origem: 2º PJ de Meio ambiente, Patrimônio cultural, Habitação e Urba-
nismo de ananindeua
assunto: recurso em Notícia de fato. recorrente alega que os veículos da 
empresa “Bento Brasil” causariam transtornos aos moradores da rua a, 
centro de ananindeua, atrapalhando o livre trânsito de pessoas e de outros 
veículos, além de deterioração do asfaltamento, das calçadas e causarem 
poluição sonora.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU No MÉriTo pelo acolHiMENTo da rEViSÃo 
do arQUiVaMENTo da NoTÍcia dE faTo, nos termos do art. 8º, inciso 
Vii, do regimento interno do conselho Superior do Ministério Público, con-
siderando que há elementos pertinentes que demonstrem que o assunto 
requer continuidade de acompanhamento do Ministério Público, devendo 
a Promotoria de Justiça instaurar o devido Procedimento Preparatório ou 
inquérito civil competente.
1.1.43. Processo n.º 000510-043/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Para - MPPa
requerido(s): João carpo Júnior Sarubi andrade, Edcarlos alves Valente, Mar-
cílio costa Picanço, João Batista da costa fernandes, aline Sarubi de andrade
origem: PJ de Terra Santa
Assunto: Apurar suposto indício de desvio de finalidade nos pagamentos 
realizados pela Prefeitura Municipal de Terra Santa/Pa, haja vista que os 
repasses teriam sido feitos utilizando recursos da compensação financeira 
pela Exploração de recursos Minerais (cfEM).
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do conse-
lheiro relator, dEcidiU no sentido de que a rEcUSa fUNdaMENTada seja 
recebida, devendo-se designar outro membro para atuar no caso, que venha 
atender à solicitação de novas diligências, conforme dispõe o art. 27, §3º, 
inciso i, da resolução n.º 007/2019 do colégio de Procuradores de Justiça.
1.1.44. Processo nº 000091-200/2016
requerente(s): Soluções em Tecnologia da informação lTda. - aBcoMP
requerido(s): Marco antonio Machado, Secretaria Municipal de Transporte e 
Transito de ananindeua, Tacíla do Socorro alencar, Município de ananindeua
origem: 2º PJ de direitos const. fund. e def. Pat. Púb. e da Mor. adm - 
ananindeua
assunto: apurar eventual prática de improbidade administrativa pela 
empresa SoMUrB – Soluções ltda., após ambas terem se consorciado e 
vencido o chamamento Público nº. 2014.001.PMa.SEMUTraN, promovido 
pelo Município de ananindeua para contratação de serviço técnico especia-
lizado em gestão de bilhetagem eletrônica.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 

promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso Vii do 
regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
1.1.45. Processo nº 000165-911/2015
requerente(s): Ministério Público do Estado do Para - MPPa
requerido(s): Pedro lanucio Tavares da Silva
origem: 11ª PJ de Marabá
assunto: apurar suposta situação irregular em que servidor temporário 
estaria exercendo cargo de direção no Hospital Municipal de Marabá e per-
cebendo valores de comissão especial de forma permanente
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos moldes do art. 8º, inciso Vii do 
regimento interno do conselho Superior e art. 57 da lcE n.º 057/2006.
itens 1.1.1 a 1.1.45 votaram os seguintes Membros: antônio Eduardo Bar-
leta de almeida, Presidente do conselho Superior; Manoel Santino Nasci-
mento Junior, corregedor-Geral do Ministério Público e os conselheiros: 
Waldir Macieira da costa filho (relator), Marcos antônio ferreira das Neves, 
Maria do Socorro Martins carvalho Mendo, rosa Maria rodrigues carvalho 
e francisco Barbosa de oliveira.
1.2. Processos de relatoria do conselheiro MarcoS aNTÔNio fErrEira 
daS NEVES:
1.2.1. Processo n.º 000160-151/2017
requerente(s): Ministério Público de contas do Estado do Pará-MPc
requerido(s): ação Social integrada ao Palácio do Governo (aSiPaG), fun-
dação Educativa e cultural amazônia Viva.
origem: 4º PJ de defesa de Patrimônio Público e Moralidade administrativa 
de Belém
assunto: apurar possíveis irregularidades apontadas na tomada de contas 
do Convênio nº 23 9/2008, firmado entre a Ação Social Integrada do Palá-
cio do Governo - aSiPaG e a fundação Educativa e cultural amazônia Viva.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela NÃo HoMoloGa-
ÇÃo da promoção de arquivamento do feito, convertendo-o em diligências 
nos termos do art. 27, § 3º, inciso i da resolução nº 07/2019 – cPJ, para 
serem cumpridas pela Promotoria de Justiça de origem.
1.2.2. Processo nº 002149-116/2013
requerente(s): ana célia Pinheiro da costa
requerido(s): organização Social Via amazônia
origem: 4º PJ de defesa de Patrimônio Público e Moralidade administrativa 
de Belém
assunto: apurar possíveis irregularidades em relação a organização Social 
Via amazônia responsável pela administração do Hangar na celebração de 
contratos com a administração direta e indireta.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos dos Enunciados n.º 3 e 4 
do conselho Superior do MPPa.
1.2.3. Processo nº 006590-031/2015
requerente(s): o Estado
requerido(s): Em apuração, Estado do Pará
origem: 7º PJ de Santarém
assunto: apurar possível irregularidade no contrato que permitiu atividade 
econômica, madeireira em território de população tradicional no Município 
de oriximiná-Pa
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 27 da resolução 
n.º 007/2019-cPJ.
1.2.4. Processo nº 000254-940/2021
requerente(s): Simone Gonçalves da Silva
requerido(s): Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins, Secretaria 
Municipal de Educação de Bom Jesus do Tocantins - SEMEc
origem: 11ª PJ de Marabá
assunto: denúncia narrando suposta ocorrência de atendimento de edu-
cação especializada por profissionais não habilitados para tal atuação no 
Município de Bom Jesus do Tocantins.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo, mas NEGoU ProViMEN-
To ao recurso em Notícia de fato, observada as formalidades legais.
1.2.5. Processo nº 000151-911/2015
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
Requerido(s): Líder Topografia Empreendimentos Ltda
origem: 11ª PJ de Marabá
assunto: apurar pagamento indevido por parte da Prefeitura Municipal de 
Marabá à empresa Líder Topografia Empreendimentos LTDA, infringindo o 
que preceitua o decreto Municipal 098/2010, o contrato administrativo 
070/2013/cEl//SEVoP/PMM e também o termo de compromisso 0363398-
68/2012.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 27 da resolução 
n.º 007/2019-cPJ e Enunciado n.º 3 do conselho Superior do MPPa.
1.2.6. Processo nº 000060-033/2020
requerente(s): raizen combustiveis S.a.
requerido(s): rebelo e alvez ltda
origem: 1º PJ de Salinópolis
assunto: apurar irregularidades praticadas por postos de combustíveis es-
tabelecidos em Salinópolis.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 27 da resolução 
n.º 007/2019-cPJ e Enunciado n.º 3 do conselho Superior do MPPa.
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1.2.7. Processo nº 000046-113/2019
requerente(s): fatima Nazaré dourado rodrigues
requerido(s): cooperativa dos Motoristas de Taxi da doca - cooperdoca, 
outros (Proprietário do imóvel)
origem: 2º PJ do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habitação e Urba-
nismo de Belém
assunto: apurar suposta ocorrência de poluição ambiental praticada pelo 
lava jato “pit stop” e ponto de abastecimento de taxi da “cooperdoca”.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 27 da resolução 
n.º 007/2019-cPJ.
1.2.8. Processo n.º 000161-113/2019
requerente(s): ana Paula da Silva oliveira
requerido(s): Hot club
origem: 2º PJ do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habitação e Urba-
nismo de Belém
assunto: apurar suposta prática de poluição sonora, perpetrada pelo esta-
belecimento comercial denominado Hot club.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 27 da resolução 
n.º 007/2019-cPJ.
1.2.9. Processo nº 000124-200/2016
requerente(s): anônimo
requerido(s): Edmar frança Sodré
origem: 2º PJ de direitos constitucionais fundamentais e defesa do Patri-
mônio Público e da Moralidade administrativa de ananindeua
assunto: apurar possível acumulação ilegal de cargo público, por meio do 
servidor Edmar frança Sodré, lotado na câmara Municipal de ananindeua, 
ocupante do cargo de auxiliar administrativo- legislativo (40 horas sema-
nais) e na Secretaria Municipal de Saúde (SESMa) de Belém, no cargo de 
assistente de administração (30 horas semanais).
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 27 da resolução 
n.º 007/2019-cPJ e Enunciado n.º 3 do conselho Superior do MPPa.
1.2.10. Processo nº 000435-802/2015
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de altamira - Prefeitura Municipal
origem: 3º PJ cível, defesa dos Órfãos, interditos, incapazes, Pessoas 
com def. de altamira
Assunto: Garantir a disponibilidade de profissionais especializados ao aten-
dimento de alunos na aPaE/altamira.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 27 da resolução 
n.º 007/2019-cPJ.
1.2.11. Processo nº 000325-245/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará - MPPa
requerido(s): Empresa de assist. Técnica e Extensão rural do Estado do 
Pará - EMaTEr, fundação cultural Tancredo Neves, associação comunitá-
ria de ação familiar São lourenço
origem: PJ de acará
assunto: apurar supostas irregularidades nos convênios de nº 039/2011 
e nº 001/2011 celebrados junto a associação comunitária São lourenço, 
sediada na cidade de acará, por parte da fundação cultural do Pará Tan-
credo Neves e Empresa de assistência Técnica e Extensão rural do Estado 
do Pará (EMaTEr).
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do Enunciado n.º 9 do 
conselho Superior do MPPa.
itens 1.2.1 a 1.2.11 votaram os seguintes Membros: antônio Eduardo Bar-
leta de almeida, Presidente do conselho Superior; Manoel Santino Nasci-
mento Junior, corregedor-Geral do Ministério Público e os conselheiros: 
Waldir Macieira da costa filho, Marcos antônio ferreira das Neves (relator), 
Maria do Socorro Martins carvalho Mendo, rosa Maria rodrigues carvalho 
e francisco Barbosa de oliveira.
1.3. Processos de relatoria da conselheira Maria do Socorro MarTiNS 
carValHo MENdo:
1.3.1. Processo nº 000618-027/2019
requerente(s): lucas Michael Silva Brito
requerido(s):  Weber da Silva Galvão
origem: 1º PJ de Tucuruí
Assunto: Apurar supostas irregularidades no pagamento de notas fiscais 
sem o devido empenho ou da respectiva execução do serviço no Município 
de Tucuruí ocorridas no ano de 2018.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela NÃo HoMolo-
GaÇÃo da promoção de arquivamento do feito, devolvendo-se os autos à 
Promotoria de Justiça de origem para manutenção das investigações.
1.3.2. Processo nº 000225-940/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): onias de Souza
origem: 11º PJ de Marabá
assunto: apurar indícios de atos de improbidade administrativa cometidos, 
em tese, pelo nacional onias de Souza, ao acumular indevidamente cargos 
na Prefeitura Municipal de Marabá, Prefeitura Municipal de itupiranga e 
Secretaria Estadual de Educação.
item retirado de pauta pelo conselheiro Marcos antônio ferreira das Neves.
1.3.3. Processo nº 000437-125/2020

requerente(s): anônimo
requerido(s): José ribeiro Júnior & cia ltda - aSPErVac
origem: 2º PJ do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habitação e Urba-
nismo de Belém
assunto: apurar suposta poluição ambiental, provocada, em tese, pelo Es-
tabelecimento limpa-fossa denominado “aSPErVac”, que realiza limpeza 
de fossas sépticas e sumidouros, localizada na rua deodoro de Mendonça 
n° 250 - São Brás – Belém.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com fundamento no art. 8°, Vii, do 
regimento interno deste cSMP, art. 57, da lcE nº 057/2006 e na Súmula 
001/2011 do cSMP.
1.3.4. Processo nº 001847-157/2021
requerente(s): denúncia anônima
requerido(s): José da costa alves, catarina alice dos Santos Magalhães
origem: 2º PJ de Monte alegre
assunto: apurar supostos atos de improbidade administrativa cometidos 
pelo então Prefeito de Monte alegre, Sr. José da costa alves e pela Vere-
adora catarina alice dos Santos Magalhães, em decorrência de terem se 
utilizado de uma terceira pessoa para contratar com a administração públi-
ca aluguel de uma kombi, veículo este que pertenceria à própria vereadora 
no ano de 2015.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com fundamento no art. 8°, Vii, do 
regimento interno deste cSMP e art. 57, da lcE nº 057/2006.
1.3.5. Processo nº 000232-125/2022
requerente(s): anônimo
requerido(s): Governo do Estado do Pará
origem: 4º PJ dos direitos constitucionais fundamentais e dos direitos 
Humanos de Belém
assunto: recurso em Notícia de fato em que 90 recorrentes insurgem-
se contra decisão de arquivamento emanada na Notícia de fato 000232-
125/2022, procedimento este que trata de impedimento de entrada dos 
recorrentes em locais que prestam serviço público em razão de exigência 
de apresentação de passaporte vacinal contra o covid-19, alegando fatos 
novos como eventos adversos pós vacinação (EaPV).
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo do recurso em Notícia de 
fato e no mérito pelo seu iMProViMENTo.
1.3.6. Processo nº 000160-940/2022
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará - MPPa
requerido(s): Valmir Silva Moura, r a Machado restaurante, daliane froz 
Neta, ronildo alves Machado
origem: 11ª PJ de Marabá
assunto: apurar supostas irregularidades na realização do processo lici-
tatório Nº 147/2021-cPl/PMM, pertencente ao fornecimento de marmitas 
alimentícias para a Prefeitura Municipal de Marabá.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com fundamento no art. 8°, Vii, do 
regimento interno deste cSMP e art. 57, da lcE nº 057/2006, bem como 
em atenção ao Enunciado n.º 03-cSMP.
1.3.7. Processo nº 010966-003/2021
requerente(s): anônimo
requerido(s): alcides abreu Barra
origem: PJ de limoeiro do ajuru
assunto: apurar supostas irregularidades na contratação da empresa M. a. 
V. Neto Serviços de comunicação – ltda., efetuada pela Prefeitura Munici-
pal de limoeiro do ajuru.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com fundamento no art. 8°, Vii, do 
regimento interno deste cSMP e art. 57, da lcE nº 057/2006, bem como 
em atenção ao Enunciado n.º 03-cSMP.
1.3.8. Processo nº 000686-179/2020
requerente(s): Ministério Público do Pará
requerido(s): Prefeitura Municipal de curuá/Pa
origem: Promotoria de Justiça de alenquer
assunto: apurar a não aprovação da prestação de contas do Executivo 
Municipal de Curuá, no exercício financeiro referente ao ano de 2000, em 
decorrência das irregularidades apontadas no relatório da auditoria do Tri-
bunal de contas dos Municípios (TcM)
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com fundamento no art. 8°, Vii, do 
regimento interno deste cSMP e art. 57, da lcE nº 057/2006.
1.3.9. Processo nº 000381-151/2020
requerente(s): Ministério Público do Pará
requerido(s): Elielson de Souza figueiredo, Josane daniela freitas Pinto, 
raimundo Miguel dos reis Pereira, Yara Macambira Santana lima, clay 
anderson Nunes chagas, Katia Simone Kietzer, Simone aguiar da Silva 
figueira, diana lemes ferreira, Maria do Socorro castro Hage, Mariane 
cordeiro alves franco, Natanael freitas cabral, fabio José da costa alves, 
ana irene alves de oliveira, anderson Bentes de lima, UEPa - Universida-
de do Estado do Pará, Benedito Ely Valente da cruz, Javan Pereira Motta, 
Marcio clementino de Souza Santos, renata amanajas de Melo, luciana 
de Nazaré farias, rodrigo Santiago Barbosa rocha, Sueli Pinheiro da Silva, 
Gileno Edu lameira de Melo, ilma Pastana ferreira, luiz Eduardo de lima 
Melo, regina da cunha Menezes Palacios.
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade adminis-
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trativa de Belém
assunto: apurar supostas irregularidades referente ao recebimento de gra-
tificação de regime de tempo integral com dedicação exclusiva (TIDE) con-
comitante com acúmulo de cargos por 24 professores da UEPa.
item retirado de pauta pelo conselheiro Waldir Macieira da costa filho.
1.3.10. Processo nº 000113-151/2018
requerente(s): Núcleo de combate à improbidade e corrupção do MPE - Ncic
requerido(s): agencia de defesa agropecuária do Estado do Pará - adEPará
origem: 3º PJ de defesa do Patrimônio Público e da Moralidade adminis-
trativa de Belém
assunto: investigar possíveis irregularidades na agência de defesa agro-
pecuária do Estado do Pará – adEPará, referente ao investimento de mais 
de quatro milhões de reais em conta de uma cooperativa de crédito, em 
discordância com a lei complementar N.º 130\2009, em seu art. 4º, pará-
grafo único, a qual veda expressamente a referida movimentação financei-
ra para pessoas jurídicas de direito público.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com fundamento no art. 8°, Vii, do 
regimento interno deste cSMP, art. 57, da lcE nº 057/2006 e na Súmula 
001/2011 do cSMP.
1.3.11. Processo nº 000378-940/2019
requerente(s):  Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Sebastião Miranda filho, absolon Mateus de Sousa Santos
origem: 11ª PJ de Marabá
assunto: apurar irregularidades relativas ao não cumprimento de lei fede-
ral que determina quantitativo de integrantes da Guarda Municipal.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, uma vez que o presente inquérito 
Civil atingiu o fim pretendido, e que o TAC estabelecido com a Prefeitura 
Municipal será apurado por procedimento administrativo próprio, devendo 
ser aplicado ao caso o Enunciado 22 do Egrégio cSMP.
1.3.12. Processo nº 000590-143/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá
origem: 2º cargo de Promotor de Justiça de São Miguel do Guamá
assunto: apurar supostas irregularidades no Pregão Eletrônico Nº 
014/2020-SrP, o qual tinha por
objetivo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
funerários que seriam disponibilizados às pessoas que morressem de co-
vid-19, durante a pandemia, e que os familiares não tivessem condições 
de arcar com tais serviços; e, para apurar supostas irregularidades nas 
dispensas de licitação de Nº S 7/2020-00011, 7/2020-00013, 7/2020-
00015 e 7/2020-00021, que tinha por objetivo a contratação emergencial 
de empresa para fornecimento de testes rápidos para detecção do SarS 
coV 2 (covid 19).
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com fundamento no art. 8°, Vii, do 
regimento interno deste cSMP e art. 57, da lcE nº 057/2006, bem como 
em atenção ao Enunciado n.º 03-cSMP.
1.3.13. Processo nº 000401-940/2018
requerente(s):  Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): associação para o desenvolvimento de Marabá, Marciano 
Vidal Monteiro
origem: 11ª PJ de Marabá
assunto: apurar indícios de ato de improbidade administrativa, consistente 
na não prestação de contas, pela associação para o desenvolvimento do 
Município de Marabá- ASDEMA, relativos ao Convênio 029/2006 firmado 
com a Secretaria de Estado de Transportes, no valor de r$ 450 mil.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, nos termos nos termos do art. 
8º, Vii, do regimento interno do conselho Superior do Ministério Público 
e art. 57, da lcE nº 057/2006, procedendo-se cópia dos autos e remessa 
à Promotoria de Justiça de origem possibilitando que a mesma realize a 
fiscalização da inscrição do débito em dívida ativa da Fazenda Pública pre-
judicada, nos termos da parte final do Enunciado 9 do CSMP.
1.3.14. Processo nº 000162-179/2022
requerente(s): a coletividade
requerido(s): Município de curuá
origem: Promotoria de Justiça de alenquer
assunto: apurar ato de improbidade na obra de aterro da feira do peixe da 
feira do produtor rural de curuá.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com fundamento no art. 8°, Vii, do 
regimento interno deste cSMP e art. 57, da lcE nº 057/2006, bem como 
em atenção ao Enunciado n.º 03-cSMP.
1.3.15. Processo nº 002114-048/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Pontual distribuidora Eirelli-EPP, Município de canaã dos ca-
rajás, Secretaria Municipal de Educação - canaã dos carajás
origem: 1º PJ de canaã dos carajás
assunto: apurar suposto superfaturamento no contrato de Nº 20162877, 
estabelecido entre a Secretaria Municipal de canaã dos carajás e a empre-
sa Pontual distribuidora Eirelli- EPP, o qual tinha por objeto o fornecimento 
de computadores e monitores.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela NÃo HoMoloGa-
ÇÃo da promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 23, § 2º, 

da lei nº. 8.429/92 e com base no princípio da independência das instân-
cias, resolveu devolver os autos à Promotoria de Justiça para que haja a 
devida apuração e análise de ato de improbidade, e constatado o ilícito a 
devida propositura da ação civil pública
1.3.16. Processo nº 000113-179/2022
requerente(s): a coletividade
requerido(s): Prefeitura de curuá/Pa
origem: Promotoria de Justiça de alenquer
assunto: apurar a ausência de implantação de “Portal da Transparência” 
pelo poder executivo do Município de curuá.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com fundamento no art. 8°, Vii, do 
regimento interno deste cSMP, art. 57, da lcE nº 057/2006 e na Súmula 
001/2011 do cSMP.
1.3.17. Processo nº 001428-036/2018
requerente(s): a coletividade
requerido(s): Prefeitura Municipal de Benevides
origem: 3º PJ de Benevides
assunto: apurar possíveis irregularidades referentes a ausência de enfer-
meiros nas unidades básicas de saúde de Benevides, e exercício irregular 
da enfermagem, em virtude do não cumprimento das normas de esteriliza-
ção de materiais, em decorrência da ausência de produtos.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com fundamento no art. 8°, Vii, do 
regimento interno deste cSMP, art. 57, da lcE nº 057/2006 e na Súmula 
001/2011 do cSMP.
1.3.18. Processo nº 000008-064/2020
requerente(s): Promotoria de Justiça de Primavera
requerido(s): Em apuração, luiz Pereira de Sousa
origem: PJ de Primavera
assunto: apurar atos de improbidade administrativa referentes ao TaG 
n.150/2017-TcM/Pa, supostamente praticado pelo o ex-Prefeito Municipal, 
Sr. luiz Pereira de Souza, no Município de Quatipuru/Pa.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com fundamento no art. 8°, Vii, do 
regimento interno deste cSMP, art. 57, da lcE nº 057/2006 e na Súmula 
001/2011 do cSMP.
1.3.19. Processo nº 003924-070/2018
requerente(s): olivio Kuhnen
requerido(s): Em apuração
origem: 2º PJ de redenção
Assunto: Apurar suposta ocorrência de sonegação fiscal, fraude e ato de 
improbidade administrativa praticada por servidores da Secretaria de Esta-
do da Fazenda, mais especificamente da Agência de Redenção, em conluio 
com empresas do ramo alimentício, sediadas nesta cidade.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo NÃo coNHEciMENTo e pela dEVolUÇÃo 
doS aUToS à Promotoria de Justiça de origem, onde deverão ser arquiva-
dos, sem necessidade de revisão por este conselho Superior em observân-
cia à Súmula N.º 002/2017-cSMP/Pa e ao Enunciado 18-cSMP/Pa.
1.3.20. Processo nº 001211-082/2019
requerente(s):  Ministério Público do Estado do Pará - MPPa
requerido(s): Empresa chamon companhia- ME
origem: PJ de ipixuna do Pará
assunto: apurar irregularidades relativas ao superfaturamento do contrato 
de prestação de serviço de coleta de lixo domiciliar, no ano de 2006, ce-
lebrado entre o município de ipixuna do Pará e a pessoa jurídica chamon 
companhia- ME.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com fundamento no art. 8°, Vii, do 
regimento interno deste cSMP e art. 57, da lcE nº 057/2006, bem como 
em atenção ao Enunciado n.º 03-cSMP.
1.3.21. Processo nº 000217-051/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura de rio Maria
origem: PJ de rio Maria
assunto: fiscalização de política pública de acessibilidade às pessoas com 
deficiência (PCD) e/ou com mobilidade reduzida no Município de Rio Maria.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo NÃo coNHEciMENTo da promoção de ar-
quivamento dos presentes autos, nos moldes da resolução nº. 174/2017- 
cNMP, devendo os autos retornarem à Promotoria de Justiça de origem, 
para que lá seja arquivado.
1.3.22. Processo nº 002692-025/2021
requerente(s): celio Soares da Silva
requerido(s): Município de Marituba
origem: 5º PJ de Marituba
assunto: apurar as irregularidades referentes à ausência de manutenção 
do serviço de iluminação pública na Passagem Brito e na Quadra S do con-
junto Marituba i, Bairro decouville.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com fundamento no art. 8°, Vii, do 
regimento interno deste cSMP, art. 57, da lcE nº 057/2006 e na Súmula 
001/2011 do cSMP.
1.3.23. Processo nº 000039-082/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará - MPPa
Requerido(s): Banco Crefisa Sa, Banco Agibank
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origem: PJ de ipixuna do Pará
assunto: apurar suposta inexistência ou nulidade de contratos de em-
préstimos pessoais junto as instituições financeiras AGIBANK e CREFISA 
celebrados em nome de idosos no período de janeiro a março de 2019, 
bem como supostas práticas abusivas aos direitos dos consumidores con-
sistentes dentre outras na aplicação de juros exorbitantes e negativa de 
fornecimento de vias contratuais pelas mencionadas instituições.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo NÃo coNHEciMENTo e pela dEVolUÇÃo 
doS aUToS à Promotoria de Justiça de origem, onde deverão ser arquiva-
dos, sem necessidade de revisão por este conselho Superior em observân-
cia à Súmula N.º 002/2017-cSMP/Pa e ao Enunciado 18-cSMP/Pa.
1.3.24. Processo nº 000037-082/2020
requerente(s): Maria Madalena dos Santos, antônio Vieira da Silva, Manoel 
custódio da Silva, ivanda felizarda da Silva, Tereza de Jesus da Silva cardoso
requerido(s): BaNco c6 consignados, BaNco aGiBaNK
origem: PJ de ipixuna do Pará
assunto: apurar suposta inexistência ou nulidade de contratos de emprés-
timos pessoais junto as instituições financeiras AGIBANK e CREFISA cele-
brados em nome de Maria Madalena dos Santos, Tereza de Jesus da Silva 
cardoso, ivanda felizarda da Silva, antônio Vieira da Silva e Manoel cus-
tódio da Silva, no período de janeiro a março de 2019, bem como supostas 
práticas abusivas aos direitos dos consumidores consistentes na aplicação 
de juros exorbitantes e negativa de fornecimento de vias contratuais pelas 
mencionadas instituições.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo NÃo coNHEciMENTo e pela dEVolUÇÃo 
doS aUToS à Promotoria de Justiça de origem, onde deverão ser arquiva-
dos, sem necessidade de revisão por este conselho Superior em observân-
cia à Súmula N.º 002/2017-cSMP/Pa e ao Enunciado 18-cSMP/Pa.
1.3.25. Processo nº 000055-087/2022
requerente(s): Geniclaudia alves Monteiro costa
requerido(s): Prefeitura Municipal de São João do araguaia-Pa
origem: PJ de São João do araguaia
assunto: recurso em Notícia de fato, contra a decisão de arquivamento 
promovida pela promotoria de origem, em razão de inconformismo da na-
cional Geniclaudia alves Monteiro costa, referente a sua lotação como au-
xiliar administrativo em escola localizada na Vila Ponta de Pedra, Município 
de São João do araguaia.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo E iMProViMENTo do 
rEcUrSo, conforme art. 4º, inciso iii da resolução n.º 174/2017 cNMP.
1.3.26. Processo nº 009828-003/2022
requerente(s): Tiago Nardelli Pinto Barbosa
requerido(s): a apurar
origem: 4º PJ dos direitos constitucionais fundamentais e dos direitos 
Humanos de Belém
assunto: recurso em Notícia de fato em que recorrentes se insurgem 
contra decisão de arquivamento emanada na Notícia de fato 000232-
125/2022, procedimento este que trata de impedimento de entrada dos 
recorrentes em locais que prestam serviço público em razão de exigência 
de apresentação de passaporte vacinal contra o covid-19.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo do recurso em Notícia de 
fato e no mérito pelo seu iMProViMENTo.
1.3.27. Processo nº 000486-383/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará - MPPa
requerido(s): Prefeitura Municipal de São Geraldo do araguaia
origem: PJ de São Geraldo do araguaia
Assunto: Verificar a lisura da contratação de serviços advocatícios pelo Mu-
nicípio de São Geraldo do araguaia durante os exercícios de 2016 e 2017.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com fundamento no art. 8°, Vii, do 
regimento interno deste cSMP e art. 57, da lcE nº 057/2006, bem como 
em atenção ao Enunciado n.º 03-cSMP.
1.3.28. Processo nº 000126-117/2022
requerente(s): renan augusto Silva Meira
requerido(s): renata aglae Biloia da Silva Meira
origem: 2º PJ da infância e Juventude
assunto: Trata-se de atendimento ao público no qual o Sr. cláudio augusto 
de azevedo Meira - domiciliado na avenida Nazaré, 316 - denúncia a ex-
cônjuge renata aglae Bilóia da Silva Meira, domiciliada na avenida Brás de 
aguiar, 168, apartamento 1200 - por supostos atos de alienação parental e 
maus tratos praticados contra o filho infante de nove anos de idade.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo E iMProViMENTo do 
rEcUrSo, conforme art. 4º, inciso iii da resolução n.º 174/2017 cNMP.
1.3.29. Processo nº 000666-122/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará - MPPa
requerido(s): Gerson cei Souza
origem: PJ de igarapé-Miri
assunto: apurar possível crime ambiental decorrente do descumprimento 
de ordem de embargo administrativo, praticado por Gerson cei Souza, na 
fazenda campo limpo.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com fundamento no artigo 27 da 
resolução n.º 007-2019-cPJ e no artigo 10 da resolução n.º 23/007-cNMP.
1.3.30. Processo nº 000281-151/2018
requerente(s): Secretaria de Estado de Educação - SEdUc
requerido(s): Harissa Magalhães favacho
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa 
de Belém
assunto: apuração de possível prática de ato de improbidade administra-

tiva cometida pela servidora temporária da SEdUc Sra. Harissa Magalhães 
favacho.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, com fundamento no art. 8°, Vii, do 
regimento interno deste cSMP e art. 57, da lcE nº 057/2006.
1.3.31. Processo nº 056151-003/2021
requerente(s): Pablianne carneiro da Silva
requerido(s): Prefeitura Municipal de Marabá, Secretaria Municipal de Edu-
cação de Marabá - SEMEd
origem: 11ª PJ de Marabá
Assunto: Apurar supostas irregularidades ao pagamento por gratificação 
por titulação dos profissionais de apoio escolar mediadores da Secretaria 
Municipal de Educação de Marabá.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo do recurso contra o ar-
quivamento da Notícia de fato, e no tocante ao mérito, pelo NÃo ProVi-
MENTo do recurso, devendo ser mantido e HoMoloGado o arQUiVaMEN-
To dos autos, conforme preleciona o Enunciado n.º 3 do cSMP.
itens 1.3.1 a 1.3.31 votaram os seguintes Membros: antônio Eduardo Bar-
leta de almeida, Presidente do conselho Superior; Manoel Santino Nasci-
mento Junior, corregedor-Geral do Ministério Público e os conselheiros: 
Waldir Macieira da costa filho, Marcos antônio ferreira das Neves, Maria 
do Socorro Martins carvalho Mendo (relatora), rosa Maria rodrigues car-
valho e francisco Barbosa de oliveira.
1.4. Processos de relatoria da conselheira roSa Maria rodriGUES carValHo:
1.4.1. Processo nº 000192-151/2017
requerente(s): raimundo ivan Nascimento costa, Paulo Sérgio alves Mag-
no, Sandra regina de Souza cordeiro, Suzete Branco da cunha, Shirley 
lopes de oliveira
requerido(s): Superintendência do Sistema Penal do Estado do Pará (SUSiPE)
origem: 1º PJ de defesa de Patrimônio Público e Moralidade administrativa 
de Belém
Assunto: Apurar suposta prática ilegal de designação de Função Gratifica-
da para servidor temporário, com base no art. 6º, da lei 5.810/94 e nos 
artigos 33 e 34 da lei 8.322/2015, que trata da reestruturação do Sistema 
Penitenciário no Pará.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela NÃo HoMolo-
GaÇÃo da promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 57, 
parágrafo único, da lei complementar Estadual n.º 057/2006 e art. 27, 
§3º, ii da resolução n.º 007/2019-cPJ, devendo os autos serem remetidos 
a outro membro do Ministério Público.
1.4.2. Processo nº 006420-131/2019
requerente(s): 1ª Vara da infância e Juventude da comarca distrital de 
icoaraci
requerido(s): aa - autoridade Policial
origem: 4º PJ de defesa de Patrimônio Público e Moralidade administrativa 
de Belém
assunto: apurar possível conduta de improbidade administrativa por parte 
da autoridade policial que, injustificadamente, deixou de cumprir diligên-
cias investigativas, relativas ao auto de apuração de ato infracional envol-
vendo o adolescente J.r.S.a.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 8º, inciso Vii, 
do regimento interno do conselho Superior do Ministério Público e art. 57, 
da lcE 057/2006.
1.4.3. Processo nº 000336-940/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Município de Marabá - Prefeitura Municipal, Estre Spi ambiental
origem: 11ª PJ de Marabá
assunto: apurar possíveis irregularidades na contratação de empresa para coleta 
de resíduos, configurando, em tese, mal barateamento e danos ao erário.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 8º, inciso Vii, 
do regimento interno do conselho Superior do Ministério Público e art. 57, 
da lcE 057/2006.
1.4.4. Processo nº 000466-940/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Maria Nilva Burjack Barcelos, Martha Elenice da cunha, Es-
tefania Nunes de Souza
origem: 11ª PJ de Marabá
assunto: apurar irregularidades no desempenho de funções, descumpri-
mento de carga horária, recebimento indevido de benefícios por servidores 
em Marabá.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela NÃo HoMolo-
GaÇÃo da promoção de arquivamento e conversão do julgamento para 
a realização de diligências devendo oS aUToS SErEM rEMETidoS ao 
MESMo MEMBro do MiNiSTÉrio PÚBlico, nos termos da resolução nº 
007/2019-cPJ, art. 27, §3º, item i.
1.4.5. Processo nº 001203-940/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Secretaria Municipal de Saúde de Marabá (SMS)
origem: 11º de Marabá
assunto: apurar indícios de irregularidades supostamente ocorridas no 
âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Marabá, referente a contrata-
ção irregular de fisioterapeuta para atuarem no referido Órgão.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, com fundamento no art. 17-B, lei n.º 
14.230/2021, nos seguintes termos: necessidade de homologação judicial.
1.4.6. Processo nº 001507-143/2019
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requerente(s):  José Paulo de lira Junior e outros
requerido(s): Prefeito Municipal de São Miguel do Guamá
origem: Promotoria de Justiça de São Miguel do Guamá
assunto:  representação contra o Prefeito Municipal de São Miguel do Gua-
má, assinada por vereadores do município, encaminhada pela Procuradoria 
Geral de Justiça.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU PEla raTificaÇÃo do dEclÍNio dE aTriBUi-
ÇÃo ao MiNiSTÉrio PÚBlico fEdEral do inquérito civil, para apurar 
a aplicação do recurso repassado ao Município de São Miguel do Guamá, 
conforme o art. 109, i e iV, cf/88.
1.4.7. Processo nº 000639-940/2020
requerente(s):  Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Servidores do centro de referência de assistência Social Km 
40 de BJT
origem: 11ª PJ de Marabá
assunto: apurar suposto uso da máquina pública municipal, do centro de 
referência de assistência social do km 40, de Bom Jesus do Tocantins para 
realização de evento particular.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 8º, inciso Vii, 
do regimento interno do conselho Superior do Ministério Público e art. 57, 
da lcE 057/2006.
1.4.8. Processo nº 000271-151/2017
requerente(s): ouvidoria do MPE/Pa
requerido(s): Prefeitura Municipal de Belém - PMB
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa de Belém
assunto: apurar o teor do ofício Nº 592/2017oUVidoria MPPa, que enca-
minha o registro Nº 1145/2017 referente a pedido de providências em face 
da Prefeitura Municipal de Belém – PMB, em razão de possível malversação 
de verba pública, tendo em vista a precariedade do asfaltamento da rua 
rui Barbosa, no residencial Tocantins, icoaraci.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 8º, inciso Vii, 
do regimento interno do conselho Superior do Ministério Público e art. 57, 
da lcE 057/2006.
1.4.9. Processo nº 000354-151/2020
requerente(s): corregedoria-Geral do Ministério Público - cGMP
requerido(s): raquel araújo da Silva, radmilla Pantoja castelo Branco
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa 
de Belém
assunto: investigar possível irregularidade na conduta de servidoras pú-
blicas estaduais, eventualmente vedadas para o exercício da advocacia.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 8º, inciso Vii, 
do regimento interno do conselho Superior do Ministério Público e art. 57, 
da lcE 057/2006.
1.4.10. Processo nº 000670-138/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará - MPPa
requerido(s): Em apuração
origem: Promotoria de São domingos do araguaia
assunto: apurar suposta irregularidade em posto de resfriamento de leite 
localizado no município de São domingos do araguaia
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 8º, inciso Vii, 
do regimento interno do conselho Superior do Ministério Público e art. 57, 
da lcE 057/2006.
1.4.11. Processo nº 000040-113/2017
requerente(s): iBaMa
requerido(s): indústria e comércio de Madeira São roque
origem: 2º PJ do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habitação e Urba-
nismo de Belém
Assunto: Apurar denúncias sobre deficiências e irregularidades nos servi-
ços prestados pelo centro de controle de Zoonoses de Belém.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 8º, inciso Vii, 
do regimento interno do conselho Superior do Ministério Público e art. 57, 
da lcE 057/2006.
1.4.12. Processo nº 004340-027/2018
requerente(s):  Ministério Público federal de Tucuruí
requerido(s): antônio carlos ferreira coelho e outros, Joanne christina 
oliveira rodrigues, amadeu cardoso
origem: 1º PJ de Tucuruí
assunto: apurar possível ato de improbidade administrativa e irregulari-
dades na venda da sede do SiNTricoMT e na aplicação de verbas de 
contribuições sindicais.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 8º, inciso Vii, 
do regimento interno do conselho Superior do Ministério Público e art. 57, 
da lcE 057/2006.
1.4.13. Processo nº 000026-113/2021
requerente(s): Manoel Martins damasceno
requerido(s): Secretaria Municipal de Saneamento de Belém-SESaN
origem: 1º PJ do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habitação e Urba-
nismo de Belém
assunto: apurar possível ocorrência de poluição ambiental por ocasião da 
existência de um lixão no local que serve de abrigo para os refugiados ve-
nezuelanos, localizado na rodovia do Tapanã, Nº 2807.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-

selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 8º, inciso Vii, 
do regimento interno do conselho Superior do Ministério Público e art. 57, 
da lcE 057/2006.
1.4.14. Processo nº 000483-159/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura Municipal de Prainha
origem: PJ de Prainha
assunto: representação protocolada pelo senhor ivan da Silva farias em 
face do Prefeito davi Xavier, em razão de contratação de assessor de gabi-
nete que reside na cidade de Manaus.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 8º, inciso Vii, 
do regimento interno do conselho Superior do Ministério Público e art. 57, 
da lcE 057/2006.
1.4.15. Processo nº 000039-093/2018
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): instituto de Educação Tecnológico avançada da amazônia
-iETaaM
origem: PJ de Brasil Novo
assunto: apurar irregularidades do instituto de Educação Tecnológico 
avançada da amazônia (iETaaM) que ofertou cursos no Município de Brasil 
Novo, sem, no entanto, possuir a respectiva autorização.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 8º, inciso Vii, 
do regimento interno do conselho Superior do Ministério Público e art. 57, 
da lcE 057/2006.
1.4.16. Processo nº 000591-138/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará - MPPa
requerido(s): Jaime Modesto da Silva
origem: Promotoria de São domingos do araguaia
Assunto: Apurar irregularidades nos convênios da SEDUC e SEPOF firma-
dos com o município de São domingos do araguaia na gestão do ex-pre-
feito Jaime Modesto da Silva
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 8º, inciso Vii, 
do regimento interno do conselho Superior do Ministério Público e art. 57, 
da lcE 057/2006.
1.4.17. Processo nº 001032-096/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará - MPPa
requerido(s): Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará - 
SiNTEPP, Prefeitura Municipal de Xinguara
origem: 2º PJ de Xinguara
assunto: apurar possíveis irregularidades na contratação de serviços de 
assessoria e consultoria técnica contábil e de empresa para a prestação 
de serviços de assessoria e consultoria jurídica, através de inexigibilidade 
de licitação.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 8º, inciso Vii, 
do regimento interno do conselho Superior do Ministério Público e art. 57, 
da lcE 057/2006.
1.4.18. Processo nº 000262-808/2017
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade-
SEMaS, conselho Estadual de Meio ambiente do Pará
origem: 7ª PJ cível de def. consum., Meio amb, Pat. cult., da Hab. e do 
Urb. de altamira
assunto: Proteção do meio ambiente decorrente de impactos socioambien-
tais provenientes de autorizações de atividades na área de abrangência do 
Sítio Pesqueiro Turístico Estadual da Volta Grande do Xingu.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 8º, inciso Vii, 
do regimento interno do conselho Superior do Ministério Público e art. 57, 
da lcE 057/2006.
1.4.19. Processo nº 001077-036/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Hospital das clínicas Gaspar Viana
origem: 5º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa 
de Belém
assunto: apurar eventual ato de improbidade cometido pelo gestor do Hos-
pital de clínicas Gaspar Vianna na devolução da paciente ivanete Paraense.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 8º, inciso Vii, 
do regimento interno do conselho Superior do Ministério Público e art. 57, 
da lcE 057/2006.
1.4.20. Processo nº 017874-003/2021
requerente(s): cleber cavalcante da Silva
requerido(s): Secretaria de Estado de Educação - SEdUc
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa de Belém
assunto: apurar a suposta ilegalidade do ato de remoção do servidor cle-
ber cavalcante da Silva do setor pedagógico da coordenação de Ensino 
Médico para a coordenação de documentação Escolar (codoE), ambas 
unidades da Secretaria de Estado de Educação (SEdUc)
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 8º, inciso Vii, 
do regimento interno do conselho Superior do Ministério Público e art. 57, 
da lcE 057/2006.
1.4.21. Processo nº 007213-031/2020
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requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará, francileno Sousa rêgo
requerido(s): Secretaria Municipal de Saúde, dayane da Silva lima
origem: 9ª PJ de Santarém
Assunto: Apurar possível ato de improbidade administrativa pela confi-
guração de perseguição política em relação ao servidor francileno Sousa 
rêgo devido à movimentação do local de trabalho e descontos sofridos em 
sua remuneração, fato que, em tese, pode configurar ato de improbidade 
do art. 11 da lei 8.429/1992
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 8º, inciso Vii, 
do regimento interno do conselho Superior do Ministério Público e art. 57, 
da lcE 057/2006.
1.4.22. Processo nº 000456-940/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Secretaria Municipal de Saúde de Marabá - SMS, Valmir Sil-
va Moura, Hospital Materno infantil de Marabá
origem: 11ª PJ de Marabá
assunto: apurar a ocorrência de atos de improbidade administrativa rela-
tivo ao abandono de cargo de profissionais médicos escalado para realiza-
rem plantões no hospital materno infantil de Marabá.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela NÃo HoMolo-
GaÇÃo da promoção de arquivamento e conversão do julgamento para 
a realização de diligências devendo oS aUToS SErEM rEMETidoS ao 
MESMo MEMBro do MiNiSTÉrio PÚBlico, nos termos da resolução nº 
007/2019-cPJ, art. 27, §3º, item i.
1.4.23. Processo nº 000039-151/2019
requerente(s): ouvidoria do MPE/Pa
requerido(s): idEflor - instituto de desenvolvimento florestal e da Bio-
diversidade do Estado do Pará
origem: 5º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa 
de Belém
assunto: apurar possíveis irregularidades no âmbito do instituto de de-
senvolvimento florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (idEflor-
Bio), em razão de casos de nepotismo entre Elaine Vasconcelos durans de 
oliveira e Marcely; Marília (diretora administrativa) e raissa, fernando e 
Paulo; lucideia Maria Pinto da Silva (deia) e lorena; Ellen (Procuradora) e 
danielle; Thiago Valente Novaes e Nayara; Hilda Elizabeth Souto de Vas-
concelos, dilermando (aScoM) e Jusane (daf); lucia (Motorista), andrey 
e Magno (daf).
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 8º, inciso Vii, 
do regimento interno do conselho Superior do Ministério Público e art. 57, 
da lcE 057/2006.
1.4.24. Processo nº 000176-151/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): reinaldo Sérgio Monteiro franco
origem: 2º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa
assunto: apurar possíveis irregularidades com relação à acumulação in-
devida de cargos por parte de médicos da fundação Santa casa de Mise-
ricórdia do Pará (FSCMP), especificamente com relação a Reinaldo Sergio 
Monteiro franco
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 8º, inciso Vii, 
do regimento interno do conselho Superior do Ministério Público e art. 57, 
da lcE 057/2006.
1.4.25. Processo nº 000003-113/2022
requerente(s): Jeovane Palheta rodrigues
requerido(s): Elza aparecida Queiroz, Secretaria Municipal de Urbanismo 
de Belém - SEUrB
origem: 3º PJ do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habitação e Urba-
nismo de Belém
assunto: recurso em Notícia de fato. recorrente alega que as vistorias 
realizadas no prédio não teriam sido realizadas na parte interna do imóvel.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo NÃo acolHiMENTo da rEViSÃo do ar-
QUiVaMENTo da NoTÍcia dE faTo, sendo devido o arquivamento nos 
termos do art. 8º, inciso Vii, do regimento interno do conselho Superior 
do Ministério Público.
1.4.26. Processo nº 000936-125/2019
requerente(s): iBaMa – instituto Brasileiro do Meio ambiente e dos re-
cursos Naturais renováveis
requerido(s): odebrecht Engenharia e construção
origem: 2º PJ do Meio ambiente, Patrimônio cultural e Habitação e Urba-
nismo de Belém
assunto: apurar prática de infração ambiental em desfavor de odEBrEcHT 
ENGENHaria E coNSTrUÇÃo, por apresentar informação falsa em siste-
ma oficial de controle (SISFLORA), informando o recebimento de 9,6000 
m³ de madeira com guias florestais ideologicamente falsas.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 8º, inciso Vii, 
do regimento interno do conselho Superior do Ministério Público e art. 57, 
da lcE 057/2006.
1.4.27. Processo nº 000144-151/2015
requerente(s): Elbanisa de andrade Pimentel, rosiane Endemann, Marcia 
Vera Vidigal de albuquerque, cintia do Socorro feliz dantas de freitas, Nu-
biete Viana Maia, lorena Moura de amorim araújo, larissa Nicolau Pereira
requerido(s): Tribunal de contas dos Municípios do Pará - TcM/Pa
origem: 1º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa de Belém
assunto: apurar irregularidades na remuneração de servidores cedidos no TcM.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-

selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 8º, inciso Vii, 
do regimento interno do conselho Superior do Ministério Público e art. 57, 
da lcE 057/2006.
1.4.28. Processo nº 001653-710/2017
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará - MPE/Pa
requerido(s): Prefeitura Municipal de Barcarena
origem: 1º PJ de Barcarena
assunto: apurar possíveis ilegalidades e fraudes em diversos procedimen-
tos licitatórios, notadamente de dispensa e inexigibilidade, realizados pela 
Prefeitura Municipal de Barcarena.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 8º, inciso Vii, 
do regimento interno do conselho Superior do Ministério Público e art. 57, 
da lcE 057/2006.
1.4.29. Processo nº 003007-131/2018
requerente(s): antônia francismara Pamplona de Sousa
requerido(s): Estado do Para - SEdUc
origem: 6º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa 
de Belém
Assunto: Apurar especificamente suposta prática de assédio moral por par-
te da Sr.ª Maria azenaide rodrigues, diretora da Escola Estadual de Ensino 
fundamental TENoNÉ, contra os servidores antônia francismara Pamplona 
de Souza, lourinoel Santos de abreu e devison rogério Moreira Pereira.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto da con-
selheira relatora, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo 
da promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 8º, inciso Vii, 
do regimento interno do conselho Superior do Ministério Público e art. 57, 
da lcE 057/2006.
itens 1.4.1 a 1.4.29 votaram os seguintes Membros: antônio Eduardo Bar-
leta de almeida, Presidente do conselho Superior; Manoel Santino Nasci-
mento Junior, corregedor-Geral do Ministério Público e os conselheiros: 
Waldir Macieira da costa filho, Marcos antônio ferreira das Neves, Maria 
do Socorro Martins carvalho Mendo (relatora), rosa Maria rodrigues car-
valho (relatora) e francisco Barbosa de oliveira.
1.5. Processos de relatoria do conselheiro fraNciSco BarBoSa dE oliVEira:
1.5.1. Processo nº 000312-151/2021
requerente(s): Ministério Público Estadual
requerido(s): fábio cincinato Santiago cruz
origem: 2º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa 
de Belém
assunto: apurar possível ilegalidade no recebimento de remuneração por 
plantões, pelo Sr. fábio cincinato Santiago cruz, no exercício do cargo de 
diretor administrativo-financeiro do Hospital abelardo Santos - icoaraci, 
por não se tratar de servidor que exercia atividade-fim na área da saúde.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, observadas as formalidades legais.
1.5.2. Processo nº 000003-150/2019
requerente(s): Ministério Público Estadual
requerido(s): Secretaria de Estado de Educação-SEdUc
origem: 2º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa 
de Belém
assunto: apurar suposto ato de improbidade administrativa, relacionado 
ao recebimento da obra do novo prédio da Escola Estadual de Ensino fun-
damental e Médio Brasília, localizada no distrito de icoaraci, por terem sido 
encontrados vícios construtivos.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, observadas as formalidades legais.
1.5.3. Processo nº 001954-025/2019
requerente(s): Ministério Público Estadual
requerido(s): centro Terapêutico Boa Vontade
origem: 5º PJ de Marituba
assunto: apurar a notícia de funcionamento clandestino do cENTro TEra-
PÊUTico Boa VoNTadE.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 8º, inciso Vii, do 
regimento interno do conselho Superior do Ministério Público.
1.5.4. Processo nº 000622-179/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará - MPPa
requerido(s): Prefeitura Municipal de alenquer
origem: Promotoria de Justiça de alenquer
assunto: apurar possíveis danos ambientais em decorrência da ocupação 
da orla fluvial urbana do Município de Alenquer.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do conse-
lheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela NÃo HoMoloGaÇÃo da 
Promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 57, parágrafo único, 
da lei complementar Estadual n.º 057/2006 e art. 27, §3º, ii da resolução 
n.º 007/2019-cPJ, devendo os autos serem encaminhados à PGJ para desig-
nação de outro membro do Ministério Público para atuar no feito.
1.5.5. Processo nº 000111-179/2022
requerente(s): a coletividade
requerido(s): Município de curuá
origem: Promotoria de Justiça de alenquer
assunto: apurar as providências que estão sendo tomadas pelo Poder 
Executivo Municipal, a fim de dar cumprimento ao disposto na lei Nº 
13.005/2014, com a implantação do plano de educação.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 8º, inciso Vii, do 
regimento interno do conselho Superior do Ministério Público.
1.5.6. Processo nº 000146-179/2022
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requerente(s): a coletividade
requerido(s): Prefeitura Municipal de alenquer, Secretaria de Educação de 
alenquer - SEMEd
origem: Promotoria de Justiça de alenquer
assunto: apurar possíveis irregularidades na aquisição de livros didáticos 
destinados aos alunos da rede pública municipal.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 8º, inciso Vii, do 
regimento interno do conselho Superior do Ministério Público.
1.5.7. Processo nº 001295-030/2021
requerente(s): laurentina Marques de Sousa
requerido(s): Secretaria Municipal de Habitação - SEHaB
origem: 6º PJ de Parauapebas
assunto: apurar possíveis irregularidades no procedimento de entrega de 
imóvel em projeto habitacional pela Secretaria Municipal de Habitação de 
Parauapebas.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, observadas as formalidades legais.
1.5.8. Processo nº 000044-940/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Jamiro Gonçalves Brito, Maurino Magalhães de lima, Nilson 
da costa Piedade, acácia Maria Negreiros Parente capela Sampaio, antonio 
Sergio lopes Mendes, Saul Gomes Soares
origem: 11ª PJ de Marabá
assunto: apurar a suposta prática de ato de improbidade, com danos ao 
erário, referente a irregularidades financeiras praticadas pelo Prefeito de 
Marabá, Secretária de finanças, Secretário Municipal de Saúde, coorde-
nador financeiro da Secretaria Municipal de Saúde e controlador Geral do 
Município no exercício financeiro de 2012.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 8º, inciso Vii, do 
regimento interno do conselho Superior do Ministério Público.
1.5.9. Processo nº 000468-940/2016
requerente(s):  Ministério Público do Estado
requerido(s): Município de Marabá - Prefeitura Municipal
origem: 11ª PJ de Marabá
assunto: apurar a ocorrência de irregularidades no processo de contrata-
ção de empresa terceirizada para efetuar o atendimento médico no muni-
cípio de Marabá.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 8º, inciso Vii, do 
regimento interno do conselho Superior do Ministério Público.
1.5.10. Processo nº 000203-222/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará - MPPa
requerido(s): Secretaria de obras Públicas do Estado do Pará
Origem: PJ de Senador José Porfirio
assunto: apurar supostas irregularidades no Processo licitatório Tomada de 
Preços nº 021/2014—NUlc/SEoP, referente ao asfaltamento de vias públi-
cas no município de Senador José Porfirio/PA, no valor de R$1.492.779,13.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do conse-
lheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela NÃo HoMoloGaÇÃo da 
Promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 57, parágrafo único, 
da lei complementar Estadual n.º 057/2006 e art. 27, §3º, ii da resolução 
n.º 007/2019-cPJ, devendo os autos serem encaminhados à PGJ para desig-
nação de outro membro do Ministério Público para atuar no feito.
1.5.11. Processo nº 004836-031/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Helcias coelho lima filho, Mendes e Mendes advocacia
origem: 9ª PJ de Santarém
assunto: apurar possível prática de ato de improbidade administrativa do 
art. 10, Viii, da lei 8.429/1992, em razão da contratação ilegal da pessoa 
jurídica Mendes e Mendes, sociedade de advogados, mediante inexigibi-
lidade de licitação sem comprovação da singularidade do objeto e sem 
comprovação da notória especialização.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 8º, inciso Vii, do 
regimento interno do conselho Superior do Ministério Público.
1.5.12. Processo nº 007778-031/2019
requerente(s): Proprietários de Embarcaçoes da Praça Tiradentes
requerido(s): Município de Santarém-Pa
origem: 10º PJ de Santarém
assunto: apurar eventuais riscos à segurança dos consumidores, na trans-
ferência de embarcações da Praça Tiradentes para o Porto do dEEr, como 
nova opção de embarque e desembarque no Município de Santarém/Pa.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 8º, inciso Vii, do 
regimento interno do conselho Superior do Ministério Público.
1.5.13. Processo nº 000439-073/2017
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará - MPPa
requerido(s): Pablo raphael Gomes Genuino
origem: Promotoria de Justiça de rurópolis
assunto: apurar suposto ato de improbidade administrativa decorrente do 
não pagamento de precatórios, referentes ao ano de 2015, pelo ex-Prefeito 
Municipal Pablo raphael Gomes Genuíno.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 8º, inciso Vii, do 
regimento interno do conselho Superior do Ministério Público.
1.5.14. Processo nº 000658-048/2018

requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará - MPPa
requerido(s): Prefeitura Municipal de canaã dos carajás, construtora Bel-
monte ltda
origem: 2º PJ de canaã dos carajás
assunto: apurar possíveis atos de improbidade administrativa/irregulari-
dades em dispensa de licitação, em contratos firmados entre a Prefeitura 
Municipal de canaã dos carajás e a empresa coNSTrUTora BElMoNTE 
LTDA., no valor de R$6.089.928,91, figurando como investigado, Jeová 
Gonçalves de andrade, ordenador de despesas do Município em 2013.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do conse-
lheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela NÃo HoMoloGaÇÃo da 
Promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 57, parágrafo único, 
da lei complementar Estadual n.º 057/2006 e art. 27, §3º, ii da resolução 
n.º 007/2019-cPJ, devendo os autos serem encaminhados à PGJ para desig-
nação de outro membro do Ministério Público para atuar no feito.
1.5.15. Processo nº 000961-051/2021
requerente(s): india indira ayer Nascimento
Requerido(s): Gvinah Industria de Alimentos e Panificação / Rio Maria
origem: PJ de rio Maria
assunto: apurar suposta prática de poluição sonora perpetrada, em tese, 
pelo estabelecimento comercial Gvinah Indústria de Alimentos e Panifica-
ção—rio Maria.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, observadas as formalidades legais.
1.5.16. Processo nº 000161-179/2022
requerente(s): a coletividade
requerido(s): Secretaria de Saúde de alenquer, Município de alenquer
origem: Promotoria de Justiça de alenquer
assunto:  apurar improbidade na gestão da saúde quanto a aquisição e 
aplicação de materiais destinados ao atendimento da saúde.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 8º, inciso Vii, do 
regimento interno do conselho Superior do Ministério Público.
1.5.17. Processo nº 000123-179/2022
requerente(s): a coletividade
requerido(s): Prefeitura de alenquer
origem: Promotoria de Justiça de alenquer
assunto: apurar os impactos socioambientais causados pelo evento rayd, 
na área de várzea, que liga os Município de alenquer e curuá.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 8º, inciso Vii, do 
regimento interno do conselho Superior do Ministério Público.
1.5.18. Processo nº 000961-143/2021
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá
origem: 2º cargo de Promotor de Justiça de São Miguel do Guamá
assunto: apurar supostas irregularidades no Procedimento licitatório de 
registro de Preços originário do Pregão Eletrônico nº 0043/2021 (Processo 
administrativo nº 00000203/21), da Prefeitura Municipal de São Miguel 
do Guamá, destinado a contratação de empresa para o fornecimento de 
materiais de construção, elétricos e hidráulicos.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, observadas as formalidades legais.
1.5.19. Processo nº 003238-030/2019
requerente(s): centro Social de Promoção Humana de Parauapebas - Gente livre
requerido(s): alcir
origem: 4º PJ de Parauapebas
assunto: apurar suposta falta de prestação de contas de verba pública, re-
cebida pela organização da Sociedade civil Gente livre — centro Social de 
Promoção Humana de Parauapebas, no importe de r$100.000,00, ano—
calendário de 2015, por intermédio do convênio nº 21/fMdca, celebrado 
com o Município de Parauapebas.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, observadas as formalidades legais.
1.5.20. Processo nº 000559-940/2017
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará - MPPa
requerido(s): Pro-Saúde, Hospital regional do Sudeste do Estado do Pará 
- dr. Geraldo Veloso
origem: 11ª PJ de Marabá
assunto: apurar indícios de ato de improbidade administrativa relativa à 
contratação de empresa para efetuar obra de reforma no Hospital regional 
do Sul e Sudeste do Pará, sem a realização de licitação.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 8º, inciso Vii, do 
regimento interno do conselho Superior do Ministério Público.
1.5.21. Processo nº 000286-151/2021
requerente(s): darcilene lima Braga
requerido(s): Edna Nazaré Medeiros de Souza, centro de atenção à Saúde 
do idoso - casa do idoso
origem: 5º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa 
de Belém
assunto: apurar possíveis irregularidades com relação à possível prática de as-
sédio moral, pela gerente da casa do idoso, Edna Nazaré Medeiros de Souza.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, observadas as formalidades legais.
1.5.22. Processo nº 000065-808/2018
requerente(s): colônia de Pescadores Z-77 de anapu, associação dos 
agricultores da região ribeirinha rio das Pedras, Ministério Público do Es-
tado do Pará



diário oficial Nº 35.068   121Quinta-feira, 04 DE AGOSTO DE 2022

requerido(s): cG da Silva Empreendimentos Turísticos (Pousada rio Xin-
gu), claudomiro Gomes da Silva
origem: 7ª PJ cível de def. consum., Meio amb, Pat. cult., da Hab. e do 
Urb. de altamira
assunto: apurar eventuais irregularidades relativas ao empreendimento 
Pousada rio Xingu, e da atuação da Secretaria Municipal de Meio ambiente 
de Vitória do Xingu no processo de licenciamento das atividades do referido 
estabelecimento.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 8º, inciso Vii, do 
regimento interno do conselho Superior do Ministério Público.
1.5.23. Processo nº 000337-151/2020
requerente(s): delegado deputado Estadual lenildo caveira, deputado 
delegado Toni cunha
requerido(s): assembléia legislativa do Estado do Pará - alEPa, Governo 
do Estado do Pará
origem: 1º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa 
de Belém
assunto: Pedido de providências em face do Governo do Estado do Pará, 
em razão do número de Policiais Militares colocados à disposição da as-
sembleia legislativa do Estado do Pará (alEPa), o que caracterizaria inte-
resses políticos.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, observadas as formalidades legais.
1.5.24. Processo nº 000053-151/2020
requerente(s): Splice ind. com. e Serv. ltda.
requerido(s): departamento de Trânsito do Estado do Pará - dETraN/Pa
origem: 5º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa de Belém
assunto: Pedido de providências em face do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará (dETraN-Pa), em razão de possíveis irregularidades com 
relação ao Pregão Eletrônico SrP nº 01/2020 (Processo administrativo nº 
2019/595092), para contratação de empresa para a execução dos serviços 
de implantação, ativação, manutenção e suporte técnico de soluções inte-
gradas para apoio à fiscalização e ao monitoramento do trânsito e segu-
rança pública, incluindo equipamentos e sistemas informatizados a serem 
utilizados pelos agentes do dETraN/Pa.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, observadas as formalidades legais.
1.5.25. Processo nº 000400-151/2020
requerente(s): Ministério Público do Estado do Pará
requerido(s): Universidade do Estado do Pará - UEPa, cláudia Viana Urbinati
origem: 5º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa 
de Belém
assunto: apurar possível acumulação indevida de cargos públicos e per-
cepção irregular de gratificações no âmbito da Universidade do Estado do 
Pará (UEPA), especificamente com relação à conduta da servidora CLÁU-
dia ViaNa UrBiNaTi.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 8º, inciso Vii, do 
regimento interno do conselho Superior do Ministério Público.
1.5.26. Processo nº 000404-151/2020
requerente(s): Ministério Público federal - MPf
requerido(s): domingos Jorge ramos Salles, associação Musical da amazônia
origem: 5º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa 
de Belém
assunto: Pedido de providências em face da associação Musical da ama-
zônia (aMa), em razão de possíveis irregularidades praticadas pelo Sr. do-
mingos Jorge ramos Salles, sua esposa e seu cúmplice, Sr. cláudio rosá-
rio, tais como fraudes em notas fiscais, desvio de verbas, superfaturamen-
to e adulteração de documentos, além da suposta venda de instrumentos 
musicais de instituições públicas de ensino e uniformes das corporações, 
sem a devida fiscalização.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, observadas as formalidades legais.
1.5.27. Processo nº 000296-940/2019
requerente(s): Ministério Público do Estado do Para
requerido(s): Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins, luciene Ge-
ralda rezende Veras, Empresa cristal Poços ltda
origem: 11ª PJ de Marabá
assunto: apurar a ocorrência de irregularidades na execução do objeto 
convênio Nº. 096/2005, firmado entre a Prefeitura de Bom Jesus do To-
cantins e a Secretaria Executiva de Planejamento, orçamentos e finanças 
- SEPof, visando a construção de um poço artesiano na Escola Estadual 
Maria Silvia dos Santos.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 8º, inciso Vii, do 
regimento interno do conselho Superior do Ministério Público.
1.5.28. Processo nº 000159-179/2022
requerente(s): a coletividade
requerido(s): Prefeitura Municipal de alenquer
origem: Promotoria de Justiça de alenquer
assunto: apurar as condições em que ocorreu a construção do Terminal de 
cargas e passageiros do município de alenquer.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 8º, inciso Vii, do 
regimento interno do conselho Superior do Ministério Público.
1.5.29. Processo nº 001378-032/2021
requerente(s):  Ministério Público do Estado do Pará, Bruno Evaristo ferreira
requerido(s): Município de Paragominas
origem: 2º PJ de Paragominas
assunto: reclamação e pedido de providencias sobre a necessidade de 

asfaltamento da via estadual (rua Marajoara) onde liga a Pa256 com a 
Br010, a mesma dá acesso à penitenciaria de Paragominas (centro de 
recuperação regional de Paragominas) e a colônia condomínio rural.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 8º, inciso Vii, do 
regimento interno do conselho Superior do Ministério Público.
1.5.30. Processo nº 005100-003/2022
requerente(s): Vanderson Macedo dos Santos
requerido(s): Prefeitura Municipal de Nova ipixuna, Joao alberto fernan-
des Saraiva
origem: 11ª PJ de Marabá
assunto: apurar possível acúmulo ilegal de cargos, supostamente prati-
cado pelo servidor João alberto fernandes Saraiva, ambos no âmbito da 
E.M.E.f. Prof. Maria iraNY
rodriGUES da SilVa.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e no MÉriTo pelo iMPro-
ViMENTo do recurso em Notícia de fato, observadas as formalidades legais.
1.5.31. Processo nº 000117-151/2019
requerente(s): auditoria Geral do Estado do Pará - aGE/Pa
requerido(s): luiz Paulo Mendes
origem: 4º PJ de defesa do Patrimônio Público e Moralidade administrativa de Belém
assunto: apurar supostas irregularidades, encontradas nas concessões 
de diárias concedidas pelas PorTarias nº 27003/2016, nº 24718/2016 
e nº 24718/2016, em face do servidor luiz Paulo Mendes, no âmbito da 
Secretaria de Estado de Educação do Pará (SEdUc).
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, observadas as formalidades legais.
1.5.32. Processo nº 000054-012/2016
requerente(s): a coletividade
requerido(s): Poder Público
origem: Promotoria de Justiça de Salvaterra
assunto: averiguar a garantia de meia-passagem de estudantes e passe 
livre de idosos de acordo com a legislação pertinente pelas empresas ara-
pari Navegação ltda., as quais realizam transporte de passageiros e de 
veículos para o município de Salvaterra por intermédio do porto camará.
o Egrégio conselho Superior, à unanimidade, nos termos do voto do con-
selheiro relator, dEcidiU pelo coNHEciMENTo e pela HoMoloGaÇÃo da 
promoção de arquivamento do feito, nos termos do art. 8º, inciso Vii, do 
regimento interno do conselho Superior do Ministério Público.
itens 1.5.1 a 1.5.32 votaram os seguintes Membros: antônio Eduardo Bar-
leta de almeida, Presidente do conselho Superior; Manoel Santino Nasci-
mento Junior, corregedor-Geral do Ministério Público e os conselheiros: 
Waldir Macieira da costa filho, Marcos antônio ferreira das Neves, Ma-
ria do Socorro Martins carvalho Mendo, rosa Maria rodrigues carvalho e 
francisco Barbosa de oliveira (relator).
Publique-se nos termos do art. 18 do regimento interno do cSMP.
Belém-Pa, 02 de agosto de 2022.
fraNciSco BarBoSa dE oliVEira
Procurador de Justiça
Secretário do conselho Superior do MPPa

Protocolo: 835462
Portaria Nº 0571/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018,
r E S o l V E:
aUToriZar o gozo de férias de servidores do Ministério Público do Estado 
do Pará, conforme quadro:

ProtocoLo NoMe eXercÍcio Nº de 
dias PerÍodo

135107/2022 ariaNNE BriTo cal aTHiaS 2020/2021 23 18/07 a 
09/08/2022

136270/2022 MaYlor coSTa lEdo 2021/2022 30 08/08 a 
06/09/2022

132710/2022 THiaGo rodriGUES dE MaToS 2020/2021 30 01 a 30/08/2022

 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 BElÉM, 02 de agosto de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa
Portaria Nº 0572/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria n.º 114/2018-MP/PGJ, de 12/01/2018, publicada no d.o.E. de 
15/01/2018,
r E S o l V E:
SUSPENdEr, por necessidade de serviço, as férias de servidores do Minis-
tério Público do Estado do Pará, conforme quadro:

ProtocoLo NoMe eXercÍcio PerÍodo a coNtar de dias
restaNtes

136326/2022 adriaNE KEllY lEao dE 
SoUZa 2021/2022 05/07 a 

03/08/2022 20/07/2022 15

136105/2022 aNa claUdia dE NaZarE 
BaraTa aarao 2021/2022 18/07 a 

16/08/2022 01/08/2022 16
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136057/2022 aNa criSTiNa Para-
NHoS da SilVa 2021/2022 18/07 a 

16/08/2022 01/08/2022 16

136056/2022 aNa Maria HElfEr 2021/2022 19/07 a 
17/08/2022 01/08/2022 17

135093/2022 ariaNNE BriTo cal 
aTHiaS 2020/2021 18/07 a 

09/08/2022 25/07/2022 16

136054/2022 BrUNo fiGUEirEdo 
PaNToJa dE MiraNda 2021/2022 18/07 a 

16/08/2022 01/08/2022 16

135914/2022 carMEliTa PaNToJa 
PENicHE 2021/2022 18/07 a 

16/08/2022 29/07/2022 19

136239/2022 daiaNa raQUEl doria 
dE SoUZa 2020/2021 18/07 a 

16/08/2022 01/08/2022 16

136075/2022 EliZaBETH SaNToS liMa 
BEMErGUY 2021/2022 04/07 a 

02/08/2022 01/08/2022 02

136066/2022 EVaNdro JoSE PErES 
PErEira 2021/2022 11/07 a 

09/08/2022 01/08/2022 09

136040/2022 faBricio JoSE BarroSo 
SaldaNHa 2021/2022 04/07 a 

02/08/2022 18/07/2022 16

136220/2022 HElida HElENa oliVEi-
ra MElUl 2021/2022 18/07 a 

16/08/2022 01/08/2022 16

134599/2022 JESUiNa carValHo 
WaTaNaBE 2021/2022 11 a 

31/07/2022 19/07/2022 13

135385/2022 JoaNa lira liMa 2021/2022 16/08 a 
14/09/2022 16/08/2022 30

136358/2022 lENa VaNia MENdES 
rocHa SaNToS 2021/2022 18/07 a 

11/08/2022 02/08/2022 10

136203/2022 lUcilENE da SilVa 
aMaral 2021/2022 04/07 a 

02/08/2022 01/08/2022 02

136012/2022 MarcElo rodriGUES 
doS SaNToS 2021/2022 11/07 a 

09/08/2022 29/07/2022 12

136188/2022 Maria criSTiNa GoN-
calVES dE SoUZa 2021/2022 04/07 a 

02/08/2022 04/07/2022 30

136218/2022 MaUricio MarTiNS 2021/2022 18/07 a 
16/08/2022 01/08/2022 16

136327/2022 PaUlo SErGio da SilVa 
SoarES 2021/2022 18/07 a 

16/08/2022 02/08/2022 15

136070/2022 roSiaNE NoroNHa 
PErEira 2021/2022 15/07 a 

13/08/2022 01/08/2022 13

136194/2022 ViViaNNE SoUZa dE 
oliVEira 2021/2022 01 a 

30/08/2022 01/08/2022 30

136164/2022 ViViaNY dE PaUla 
BEZErra alVES 2021/2022 01 a 

30/08/2022 01/08/2022 30

 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa.
 BElÉM, 02 de agosto de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 835583
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 013/2022-MP/9ªPJ/stM
inquérito civil SiMP 000159-031/2022
o Titular do 9º cargo de Promotor de Justiça de Santarém de direitos 
constitucionais e Probidade administrativa, dr. diEGo BElcHior fEr-
rEira SaNTaNa, torna pública a instauração de inquérito civil SiMP nº 
000159-031/2022, que se encontra à disposição na 9ª Promotoria de Jus-
tiça de Santarém, situada na avenida Mendonça furtado, 3991 – liberdade 
cEP: 68.040-050, Santarém/Pa, fone: (93) 3512 0400.
PorTaria nº 013/2022-MP/9ºPJ/STM
investigados: claudionor da Silva araújo, isaac Mendes Gomes, Nelcilene 
da Silva Gomes lopes e francisco Nélio aguiar da Silva
assunto: “apurar a hipotética prática de ato de improbidade administra-
tiva que causa danos ao patrimônio público do Município de Santarém, 
considerando a presença de indícios que apontam que o Processo ad-
ministrativo nº1793/19-SEHAB Alienação da Associação dos Deficientes 
Físicos de Santarém – ADEFIS (fls. 89/134); e Processo Administrativo 
nº 0387/20-SEHAB Alienação da Associação Beneficente de Ministros do 
Evangelho do Pará – aBMEPa ocorreram de forma indevida, através da uti-
lização de documentos ideologicamente falsos por parte de claudionor da 
Silva araújo, presidente da adEfiS, e isaac Mendes Gomes, presidente da 
ABMEPA, com a finalidade de obterem benefícios próprios em detrimento 
ao erário público, além de indícios de que, supostamente, houve o favore-
cimento das alienações por parte da Secretária Municipal de Habitação e 
Urbanismo de Santarém, Sra. Nelcilene da Silva Gomes lopes e por parte 
do atual Prefeito, Sr. francisco Nélio aguiar da Silva.”
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa, Promotor de Justiça.

Protocolo: 835678
extrato da Portaria nº 021/2022 – MP/PJMa-1ª PJMa
o 1º Promotor de Justiça de Monte alegre, com fundamento no art. 54, Vi 
e §3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. Vi da rESolUÇÃo 
Nº 23 – cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo SiMP Nº 000507–157/2022 que se encontra à disposição 
na Promotoria de Justiça de Monte alegre, situada na rua rui Barbosa, nº 
587, cidade alta, Monte alegre-Pa, cEP 68.220-000-Monte alegre/Pará, 
fone (93) 3533-2977.
PorTaria nº 021/2022 - MP/PJMa-1ªPJMa
Polo aTiVo: 1ª Promotoria de Justiça de Monte alegre

Polo PaSSiVo: Município de Monte alegre e Estado do Pará
aSSUNTo: acompanhar a realização e fornecimento de tratamento mé-
dico à paciente GorETE do Socorro SaNToS da crUZ, diagnosticada 
com Miomatose (cid d25), que necessita ser submetida a procedimento 
cirúrgico de Histerectomia Total, no Hospital regional do Baixo amazonas.
david Terceiro Nunes Pinheiro – Promotor de Justiça

Protocolo: 835684
extrato de Portaria Nº 010/2022-7ºPJ/atM
a 7ª ProMoToria dE JUSTiÇa cÍVEl E dE dEfESa do coNSUMidor, do 
MEio aMBiENTE, do PaTriMÔNio cUlTUral, da HaBiTaÇÃo E do UrBa-
NiSMo dE alTaMira, com fundamento no art. 54, Vi e §3º, da lei com-
plementar nº 057/2006, e resolução Nº 007/2019-cPJ, de 06/06/2019, 
torna pública a instauração do ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo Nº 
010/2022-7ºPJ/aTM, SiMP 000089-808/2021, que se encontra à disposi-
ção na rua Ernesto Passarelli, Nº 2361, Bairro Sudam ii, em altamira/Pa.
Polo ativo: Ministério Público do Estado do Pará.
Polo Passivo: Município de altamira, câmara Municipal de altamira, flash Mob.
assunto: acompanhar a regularização do serviço de transporte remunera-
do privado individual de passageiros em motocicletas gerenciado por pla-
taformas tecnológicas em altamira.
altamira/Pa, 01 de agosto de 2022.
Paloma Sakalem – Promotora de Justiça

Protocolo: 835686
resUMo da Portaria Nº 014/2022/4ª PJMab
Procedimento administrativo nº 000622-930/2022
a 4ª ProMoToria dE JUSTiÇa da coMarca dE MaraBá torna pública a
instauração do presente ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo, o qual se en-
contra à disposição na sede da Promotoria de Justiça, situada na rua das 
flores, s/nº, Bairro agrópole do incra, Marabá-Pa.
oBJETo: instauração de Procedimento administrativo para acompanhar 
a atuação de Policiais Penais da SEaP – Secretaria de Estado de adminis-
tração Penitenciária em relação ao tratamento de um homem custodiado 
em Marabá.
Marabá, 01 de agosto de 2022.
lorENa MoUra BarBoSa dE MiraNda
Promotora de Justiça

Protocolo: 835703
Portaria N° 11/2022-MP/3ªPJsiP
extrato da Portaria de instauração do Procedimento administrativo
Nº 10/2022-MP/3ªPJSiP
a 3ª Promotoria de Justiça de Santa izabel do Pará torna público a ins-
tauração do Procedimento administrativo nº 10/2022-MP/3ªPJSiP, que se 
encontra à disposição na rua Valentim José ferreira,1325, bairro Nova 
Brasília, Santa isabel do Pará.
Procedimento administrativo: Nº 10/2022-MP/3ªPJSiP
data da instauração: 29 de julho de 2022.
instaurante: 3° cargo da Promotoria de Justiça de Santa izabel do Pará
Membro do MPPa: lilian Nunes e Nunes - 3ª Promotora de Justiça Titular
objeto: visa o acompanhamento das medidas adotadas pelo Município de 
Sta. Izabel do Pará, para fins de resguardo do direito aos adicionais de in-
salubridade, periculosidade e repouso semanal remunerado dos Servidores 
Públicos Municipais em atividade no aludido município.
referência: SiMP 000163-094/2022.

Protocolo: 835697
Portaria N° 12/2022-MP/3ªPJsiP
extrato da Portaria de instauração do Procedimento administrativo
Nº 11/2022-MP/3ªPJSiP
a 3ª Promotoria de Justiça de Santa izabel do Pará torna público a ins-
tauração do Procedimento administrativo nº 11/2022-MP/3ªPJSiP, que se 
encontra à disposição na rua Valentim José ferreira,1325, bairro Nova 
Brasília, Santa isabel do Pará.
Procedimento administrativo: Nº 11/2022-MP/3ªPJSiP
data da instauração: 29 de julho de 2022.
instaurante: 3° cargo da Promotoria de Justiça de Santa izabel do Pará
Membro do MPPa: lilian Nunes e Nunes - 3ª Promotora de Justiça Titular
objeto: visa acompanhar a entrega da 2ª via de registro de nascimento do 
interessado, Sr. Manoel Santos Silva.
referência: SiMP 000254-094/2022.

Protocolo: 835693
4ª ProMotoria de JUstiÇa de BeNeVides
eXtrato de Portaria de iNstaUraÇÃo de ProcediMeNto ad-
MiNistratiVo
o Promotor de Justiça em exercício na 4ª Promotoria de Justiça cível de 
Benevides, dr. Gerson alberto de frança, torna pública a instauração do 
Procedimento administrativo nº 001330-036/2022, que se encontra à dis-
posição no Ministério Público de Benevides, situada à av. Nações Unidas, 
nº 70, Bairro centro, Município de Benevides, Pará, fone: (91) 37241408.
PorTaria de instauração S/Nº/2022-MP/PJB/4ªPJ
data da instauração: 01/08/2022
objeto: Tutelar direito individual indisponível à saúde do menor r.a.G.P.Q., 
de 12 anos, filho do Sr. Robson Augusto Veras Quaresma e da Sra. Amália 
da costa Passos, notadamente quanto ao seu acompanhamento médico/
psicológico.
Promotoria de Justiça: 4ª Promotoria de Justiça de Benevides
Promotora de Justiça: dr. Gerson alberto de frança

Protocolo: 835688
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da recomendação Nº 016/2022
referência: inquérito civil nº 000125-138/2020
o Promotor de Justiça Titular de São domingos do araguaia, torna pública 
a expedição da recomendação Nº 016/2022, que se encontra à disposição 
na Promotoria de Justiça de São domingos do araguaia, situada na avenida 
Jarbas Passarinho, nº 293, centro, cEP. 68.520-000 – São domingos do 
araguaia – Pará – fone: (94) 3332-1206.
recomendação nº 016/2022
destinatários: MUNicÍPio dE SÃo doMiNGoS do araGUaia
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assunto: rEcoMENdar à Prefeitura Municipal de São domingos do ara-
guaia que adote as medidas necessárias objetivando promover a regu-
larização da situação funcional da servidora audinete de Souza e Silva, 
notadamente para fins de solucionar o desvio de função existente.
POR FIM, fixa-se o prazo de 10 (dez) dias para que o destinatário da pre-
sente recomendação aponte as medidas adotadas para o efetivo cumpri-
mento do presente.
São domingos do araguaia-Pa, 26 de julho de 2022.
GilBErTo liNS dE SoUZa filHo
Promotor de Justiça

Protocolo: 835722
resUMo da Portaria Nº 016/2022/4ª PJMab
Procedimento administrativo nº 000609-930/2022
a 4ª ProMoToria dE JUSTiÇa da coMarca dE MaraBá torna pública a
instauração do presente ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo, o qual se en-
contra à disposição na sede da Promotoria de Justiça, situada na rua das 
flores, s/nº, Bairro agrópole do incra, Marabá-Pa.
oBJETo: instauração de Procedimento administrativo para acompanhar a 
atuação de agentes penitenciários da SEaP – Secretaria de Estado de ad-
ministração Penitenciária em relação ao tratamento de presos acautelados 
na Unidade Semiaberto Masculino de Marabá.
Marabá, 01 de agosto de 2022.
lorENa MoUra BarBoSa dE MiraNda
Promotora de Justiça

Protocolo: 835718
resUMo da Portaria Nº 017/2022/4ª PJMab
Procedimento administrativo nº 001048-930/2022
a 4ª ProMoToria dE JUSTiÇa da coMarca dE MaraBá torna pública a
instauração do presente ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo, o qual se en-
contra à disposição na sede da Promotoria de Justiça, situada na rua das 
flores, s/nº, Bairro agrópole do incra, Marabá-Pa.
oBJETo: instauração de Procedimento administrativo para acompanhar a 
atuação de agentes penitenciários da SEaP – Secretaria de Estado de ad-
ministração Penitenciária em relação ao tratamento de presos acautelados 
na Unidade Semiaberto Masculino de Marabá.
Marabá, 01 de agosto de 2022.
lorENa MoUra BarBoSa dE MiraNda
Promotora de Justiça

Protocolo: 835719
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria
Simp: 000146-136/2021 (rETificada)
a Promotora de Justiça respondendo por São João de Pirabas/Pa torna 
pública a retificação da PORTARIA simp nº 000146-136/2021, de modo a 
alterar de Procedimento administrativo para inquérito civil, que se encontra 
à disposição na Promotoria de Justiça de São João de Pirabas, situada na 
tv. da Glória, 331, centro, cep:68.719-000- São João de Pirabas- Pará- 
fone:(91)3449-1106
PorTaria simp nº 000146-136/2021
interessado(s): Ministério Público Estadual
assunto: resolve, rETificar a PorTaria SiMP nº 000146-136/2021, de 
modo a alterar de Procedimento administrativo para inquérito civil, bem 
como seu objeto para: apuração de denúncia de não prestação de contas 
dos recursos provenientes do fUNdEB, destinados ao município de São 
João de Pirabas, no ano de 2020, mantendo-se seu registro no SiMP sob o 
nº 000146-136/2021.
Gabriela rios Machado- Promotora de Justiça

Protocolo: 835708
resUMo da Portaria Nº 015/2022/4ª PJMab
Procedimento administrativo nº 000609-930/2022
a 4ª ProMoToria dE JUSTiÇa da coMarca dE MaraBá torna pública a
instauração do presente ProcEdiMENTo adMiNiSTraTiVo, o qual se en-
contra à disposição na sede da Promotoria de Justiça, situada na rua das 
flores, s/nº, Bairro agrópole do incra, Marabá-Pa.
oBJETo: instauração de Procedimento administrativo para acompanhar 
a atuação de agentes penitenciários da SEaP – Secretaria de Estado de 
administração Penitenciária em relação ao tratamento de presos acaute-
lados na cEla 09, Bloco a do “USMM -Unidade Semiaberto Masculino de 
Marabá”, de Marabá..
Marabá, 01 de agosto de 2022.
lorENa MoUra BarBoSa dE MiraNda
Promotora de Justiça

Protocolo: 835713
eXtrato de recoMeNdaÇÃo Nº 05/2022-MPPa/PJsLP. 
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará torna pública a presente 
recomendação visando o respeito aos interesses, direitos e bens cuja de-
fesa lhe cabe promover. rEcoMENdaÇÃo Nº 05/2022-MPPa/PJSlP (SiMP 
Nº 000213-998/2022). oriGEM: Promotoria de Justiça de Santa luzia do 
Pará. oBJETiVo/fiNalidadE: rEcoMENdar ao Secretário Municipal de 
Educação de cachoeira do Piriá e ao Prefeito de cachoeira do Piriá, para 
que adotem, no prazo de dez dias, medidas administrativas necessárias nos 
seguintes termos: a) realização e publicização de cronograma de retorno 
às aulas presenciais da rede pública municipal de ensino na Escola Muni-
cipal atanazio Gonçalves; b) realização e publicização de cronograma de 
conclusão das obras de reforma na Escola Municipal atanazio Gonçalves; e 
c) Publicação nos meios oficiais de comunicação do Município de Santa Lu-
zia do Pará das causas que deram ensejo ao atraso na conclusão das obras 
de reforma da Escola Municipal atanazio Gonçalves. recomendar, ainda, o 
encaminhamento à Promotoria de Justiça de Santa luzia do Pará de todas 
as informações sobre as medidas tomadas, no que diz respeito ao disposto 
na presente recomendação, no prazo de quinze dias, em respeito ao artigo 
10 da resolução 164/2017 do cNMP. dESTiNaTário: Secretário Municipal 
de Educação de cachoeira do Piriá e Prefeito de cachoeira do Piriá.

Protocolo: 835741

MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 003/2022-MP/9ªPJ/stM
Procedimento Preparatório SiMP 003753-031/2021
o Titular do 9º cargo de Promotor de Justiça de Santarém de direitos 
constitucionais e Probidade administrativa, dr. diEGo BElcHior fErrEi-
ra SaNTaNa, torna pública a instauração de Procedimento Preparatório 
SiMP nº 003753-031/2021, que se encontra à disposição na 9ª Promotoria 
de Justiça de Santarém, situada na avenida Mendonça furtado, 3991 – li-
berdade cEP: 68.040-050, Santarém/Pa, fone: (93) 3512 0400.
PorTaria nº 003/2022-MP/9ºPJ/STM.
investigado: Jonival furtado Wanderley
assunto: “ apurar a suposta incompatibilidade de horário no exercício dos 
cargos públicos de médico cumulados pelo Sr. Jonival furtado Wanderley, 
tendo em conta ter sido verificado que os serviços eram prestados no Muni-
cípio de Santarém, Óbidos e Prainha, e que, provavelmente, os horários de 
trabalho são incompatíveis, o que culmina em faltas ao serviço, a despeito 
das remunerações terem sido pagas ao agente em sua integralidade, o que 
representa suposto dano ao patrimônio público Estadual.”
diEGo BElcHior fErrEira SaNTaNa, Promotor de Justiça.

Protocolo: 835736
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da recomendação Nº 014/2022
referência: Procedimento administrativo nº 000044-138/2022
o Promotor de Justiça Titular de São domingos do araguaia, torna pública 
a expedição da recomendação Nº 014/2022, que se encontra à disposição 
na Promotoria de Justiça de São domingos do araguaia, situada na avenida 
Jarbas Passarinho, nº 293, centro, cEP. 68.520-000 – São domingos do 
araguaia – Pará – fone: (94) 3332-1206.
recomendação nº 014/2022
destinatários: caSa NoVo lar – aBriGo dE idoSoS
assunto: rEcoMENdar À oNG casa Novo lar que adote as medidas per-
tinentes para solucionar as limitações de acessibilidade no local, adotando 
as obras e reformas que entender pertinentes, inclusive no que tange às 
deliberações e determinações da resolução rdc nº 502, de 27 de maio de 
2021, da aNViSa.
POR FIM, fixa-se o prazo de 30 (trinta) dias para que o destinatário da pre-
sente recomendação, aponte as medidas iniciais adotadas para o efetivo 
cumprimento do presente.
São domingos do araguaia-Pa, 18 de julho de 2022.
GilBErTo liNS dE SoUZa filHo
Promotor de Justiça

Protocolo: 835733
Portaria Nº 4153/2022-MP/PGJ
o ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, usando de suas atribuições legais;
coNSidEraNdo o disposto no art. 56, iX, da lei complementar nº 057, de 
6 de julho de 2006 (lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará);
coNSidEraNdo o inquérito civil n.º 000881-940/2016,
r E S o l V E:
dElEGar poderes de órgão de execução ao Promotor de Justiça daNiEl Bra-
Ga BoNa, para atuar no inquérito civil n.º 000881-940/2016, podendo in-
vestigar, 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.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
 ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa.
 Belém, 02 de agosto de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa

Protocolo: 835934
..

MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas dos MUNicÍPios
do estado do ParÁ

.

.

coNtrato
.

contrato nº: 11/2022
Modalidade da Licitação: Pregão Presencial nº 02/2022.
contratante: Ministério Público de contas dos Municípios do Estado do Pará 
cNPJ: 05.018.916/0001-92
contratada: M.M doS SaNToS coMÉrcio dE iNforMáTica, inscrita no 
cNPJ: 15.743.044/0001-89.
objeto: fornecimento de forro em Placas de PVc e PErfiS em aço Gal-
vanizado.
data da assinatura: 20/07/2022
Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
Valor global: r$64.000,00 (sessenta e quatro mil reais).
dotação orçamentária: 01.122.1495.8766
fonte: 0101
Natureza da despesa: 339030.24
ordenadora: Maria inez Klautau de Mendonça Gueiros-Procuradora Geral 
do MPcM/Pa

Protocolo: 835704
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MUNicÍPios
.

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AURORA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aUrora do ParÁ
aVisos de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico N.º 059/2022/PMaP
objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento 02 (duas) moto-
cicletas, destinado atender as necessidades da secretaria municipal de educação 
de aurora do Pará/Pa. a sessão pública de Pregão Eletrônico terá início com a 
divulgação das propostas de preços e etapa de lances no dia 18/08/2022, às 
08:30 horas. o edital estará disponível nos sites: o edital estará disponível nos 
sites: https://auroradopara.pa.gov.br/licitacao.php e www.comprasnet.gov.br e 
e-mail: licitacaoaurorapara@gmail.com, a partir da data da publicação. antonia 
tassila Farias de araújo - Pregoeira/PMaP.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 060/2022/PMaP 
objeto: contratação de empresa para fornecimento de refeições acondiciona-
das em marmitex, visando atender as necessidades da prefeitura municipal de 
aurora do Pará, e demais secretarias que compõem a esfera municipal. a sessão 
pública de Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das propostas de preços 
e etapa de lances no dia 18/08/2022, às 11:30 horas. o edital estará disponí-
vel nos sites: o edital estará disponível nos sites: https://auroradopara.pa.gov.
br/licitacao.php e www.comprasnet.gov.br e e-mail: licitacaoaurorapara@gmail.
com, a partir da data da publicação. antonia tassila Farias de araújo - Pre-
goeira/PMaP.

Protocolo: 835760

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BAGRE

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BaGre
aViso de retiFicaÇÃo

Na publicação do aviso de licitação da concorrência N 02/2022, circulado no 
d.o.U pág. 266, ioEPa pág. 190 e JorNal aMaZÔNia pág. 4 em 11/07/2022 
oNde LÊ-se: data da Sessão: 15 de agosto de 2022, Leia-se: data da Sessão 
16 de agosto de 2022. a sessão que estava marcada para o dia 15/08/2022 às 
09h00min, fica a mesma republicada com abertura para o dia 16/08/2022 às 
09h00min (Horário local). considerado o feriado do dia 15 de agosto 2022 (ade-
são do estado do Pará à independência do Brasil). Novo Edital em: www.bagre.
pa.gov.br informações: licitacao@bagre.pa.gov.br.

Protocolo: 835761

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BANNACH

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BaNNacH- Pa
aViso de LicitaÇÃo

a comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Banna-
ch - Pa, nomeado através da portaria nº002/2022, avisa aos interessados que 
realizará licitações no seguinte endereço: av. Paraná nº27 - centro - Bannach 
- Pa, cEP: 68.388-000 - (sala da cPl), na modalidade: ToMada dE PrEÇo 
Nº002/2022. TiPo MENor PrEÇo GloBal. No dia 22 de agosto de 2022, às 
10:00 horas. objeto: contratação de empresa especializada para revitalização 
da Praça da Bíblia na sede do município de Bannach - Pa, conforme convênio 
nº22/2022- SEEl. ToMada dE PrEÇo Nº003/2022. TiPo MENor PrEÇo Glo-
Bal.  No dia 22 de agosto de 2022, às 14:00 horas. objeto: contratação de 
empresa especializada para Pavimentação em Blokret Sextavado em ruas e ave-
nidas da Sede do Município de Bannach - Pa, conforme convenio Nº219/2022 - 
SEdoP. cópias dos Editais serão obtidas através do e-mail cplbannach@outlook.
com  ou ainda na sala da comissão de licitação, no endereço acima, no horário 
de 08:00 as 14:00, de segunda a sexta, exceto feriado. Bannach - Pa, 02 de 
agosto de 2022. NeeMias GaMa FerNaNdes-Presidente da cPl

Protocolo: 835763

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BENEVIDES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BeNeVides
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico sisteMa de reGistro de PreÇos Nº 028/2022 
objeto: contratação de empresa para futura e eventual aquisição de material de 
copa e cozinha para atender a rede Municipal de Ensino - rME, de acordo com as 

quantidades e especificações contidas no Termo de referência. data de abertura: 
18/08/2022 hora: 10h00 (horário local). local: www.portaldecompraspublicas.
com.br. retirada do Edital: o edital da referida licitação encontrar-se-á à dispo-
sição para consulta e download nos sites www.benevides.pa.gov.br e www.tcm.
pa.gov.br. ordenadora de despesa: Maria do socorro Fernandes de oliveira 
- secretária de educação de Benevides/Pa.

Protocolo: 835764

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BRASIL NOVO

.

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo
aViso de LicitaÇÃo PreGÃo eLetrÔNico Nº 025/2022

tipo Menor Preço por iteM oBJETo: Seleção e contratação de empresas 
para o fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar. aBErTUra: 
17/08/2022, às 09:30 horas. local da SESSÃo PÚBlica: (www.licitanet.com.
br).  o Edital e seus anexos estarão disponíveis para download na plataforma 
www.licitanet.com.br, nos portais www.tcm.pa.gov.br (mural de licitações con-
sultas) e Portal Transparência do Município de Brasil Novo (https://brasilnovo.
pa.gov.br). informações e retiradas no Setor de licitações localizado no Prédio 
da Prefeitura Municipal Brasil Novo, na av. castelo Branco, 821, centro-Brasil 
Novo-Pará.

WedersoN NoiMiNcHe
Secretário Municipal de Educação

Protocolo: 835765

estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

FUNdo MUNiciPaL de saÚde
eXtrato de coNtrato 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 004/2022 - FMs
coNtrataNte - PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo/FUNdo 
MUNiciPaL de saÚde, coNTraTado: d P aGUiar EirEli - EPP - cNPJ: 
33.834.782/0001-13 - contrato administrativo nº. 0126/2022 fMS, no valor de 
r$ r$ 453.660,49 (Quatrocentos e cinquenta e três mil, seiscentos e sessen-
ta reais e quarenta e nove centavos.), oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇoS Para 
fUTUTra E EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para forNEciMENTo dE 
MaTErial E EQUiPaMENTo odoNTolÓGico No iNTErESSE do fUNdo MU-
NiciPal dE SaÚdE, dotação: - 1030202382.018 - Manutenção do centro de 
Especialidades odontológicas; 1030102022.010 - Manutenção do PaB - ESTa-
dUal; 1030102022.009 - Manutencao do Programa Saúde da família - PSf; 
1030102022.008 - Manutenção do Programa Saúde Bucal; 1030102022.005 - 
Manutencao do Programa Saude na Escola; -3.3.90.30.00 - material de consu-
mo; Equipamentos e material permanente -  4.4.90.52.00 Vigência: 20.07.2022 
a 31.12.2022.

eXtrato de coNtrato  
PreGÃo eLetrÔNico Nº 006/2022 - FMs

coNtrataNte - PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo/FUNdo 
MUNiciPaL de saÚde, coNTraTado: d P aGUiar EirEli - EPP - cNPJ: 
33.834.782/0001-13 - contrato administrativo nº. 127/2022 fMS, no valor de 
r$ 1.000.000,10 (Hum milhão, de reais e dez centavos), oBJETo: registro de 
Preços, com o intuito de contratação de Empresa especializada No forneci-
mento de Material Técnico Hospitalar, objetivando atender as Necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde de Brasil Novo - Pa, dotação: - 10 301 0202 
2.007 - Manutenção do PaB-fiXo; - 10 301 0202 2.008 - Manutenção do Pro-
grama Saúde Bucal; - 10 301 0202 2.009 - Manutenção do Programa Saúde da 
família -PSf; - 10 301 0202 2.010 - Manutenção do PaB-ESTadUal; - 10 301 
0230 2.016 - Manutenção de insulinos dependentes; - 10 302 0238 2018 - Ma-
nutenção do centro de Especialidade odontológicas - cEo; - 10 302 0238 2.019 
- Manutenção do SaMU; - 10 302 0238 2.020 - Manutenção da Média complexi-
dade; - 10 305 0004 2.134 - combate ao covid -19; -3.3.90.30.00 - material de 
consumo; Vigência: 25.07.2022 a 31.12.2022.

eXtrato de coNtrato 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 006/2022 - FMs

coNtrataNte - PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo/FUNdo 
MUNiciPaL de saÚde, coNTraTado: BiS coMErcio & SErViÇoS lTda- 
cNPJ: 26.437.725/0001-35 - contrato administrativo nº. 131/2022 fMS, no va-
lor de rr$ 576.306,82 (Quinhentos e setenta e seis mil, trezentos e seis reais e 
oitenta e dois centavos), oBJETo: registro de Preços, com o intuito de contra-
tação de Empresa especializada No fornecimento de Material Técnico Hospi-
talar, objetivando atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Saúde 
de Brasil Novo - Pa, dotação: - 10 301 0202 2.007 - Manutenção do PaB-fi-
Xo; - 10 301 0202 2.008 - Manutenção do Programa Saúde Bucal; - 10 301 
0202 2.009 - Manutenção do Programa Saúde da família -PSf; - 10 301 0202 
2.010 - Manutenção do PaB-ESTadUal; - 10 301 0230 2.016 - Manutenção 
de insulinos dependentes; - 10 302 0238 2018 - Manutenção do centro de 
Especialidade odontológicas - cEo; - 10 302 0238 2.019 - Manutenção do 
SaMU; - 10 302 0238 2.020 - Manutenção da Média complexidade; - 10 305 
0004 2.134 - combate ao covid -19; -3.3.90.30.00 - material de consumo; 
Vigência: 02.08.2022 a 31.12.2022.

eLYssoN LeoNarde KLoss
Secretário Municipal de Saúde de Brasil Novo

Protocolo: 835766
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMETÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caMetÁ
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 039/2022-PMc 
objeto: registro de Preços Para “aquisição de Materiais de consumo (Educa-
tivo, lúdico, Tecidos, aviamentos P/ outras finalidades e outros Materiais), 
Para Serem Utilizados Pelas Escolas da rede Municipal de Ensino na semana 
da Pátria e outros eventos Comemorativos, conforme especificações e defini-
ções mínimas constantes no Termo de referência, anexo i. o edital completo 
está à disposição dos interessados nos sites www.prefeituradecameta.pa.gov.
br; www.portaldecompraspublicas.com.br; mural de licitações do site do TcM/
Pa: www.tcm.pa.gov.br. abertura: 16 de agosto de 2022 às 09h00min (ho-
rário de Brasília). informações: pregaoeletronicopmc@gmail.com. enio de 
carvalho - secretário Municipal de educação.

eXtrato de reGistro de PreÇos 
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 025/2022-PMc 

recoNHeÇo a ata de reGistro de PreÇos - PreGÃo eLetrÔNico srP 
objeto: registro de Preço Para futura e Eventual aquisição de Medicamentos. 
Vencedores: arP nº 1.025/2022-PMc -Bragantina distribuidora de Medicamen-
tos ltda, cNPJ nº 07.832.455/0001-12. itens: 2, 4, 7, 18, 30, 36, 39, 55, 65, 76, 
94, 114, 176, 180, 181. Valor: r$ 1.371.547,30. arP Nº 2.025/2022-PMc-c. J. 
a. Parente, cNPJ nº 83.646.307/0001-91. iTENS: 6, 10, 17, 19, 22, 24, 25, 28, 
32, 38, 44, 52, 54, 78, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 92, 95, 96, 97, 98, 100, 103, 106, 
110, 111, 112, 116, 118, 125, 129, 130, 131, 132, 134, 136, 139, 141, 142, 
144, 145, 146, 147, 148, 149, 152, 153, 156, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 
170, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 
191, 192, 195, 196, 197, 198, 200. Valor: r$ 5.203.999,96. arP Nº 3.025/2022-
PMc- f. cardoso E cia ltda, cNPJ nº 04.949.905/0001-63. itens: 3, 5, 9, 11, 
20, 26, 34, 45, 50, 57, 58, 72, 88, 99, 102, 104, 107, 108, 113, 115, 117, 122, 
124, 127, 128, 133, 137, 140, 143, 150, 151, 154, 158, 160, 182, 194, 199. 
Valor: r$ 3.251.455,40. arP Nº 4.025/2022-PMc - r. S. lobato Neto Eireli, cNPJ 
nº 38.028.373/0001-43. itens: 1, 12, 13, 21, 27, 33, 35, 37, 40, 42, 43, 46, 
61, 62, 63, 67, 74, 84, 89, 91, 119, 120, 169. Valor: r$ 7.490.145,50. arP Nº 
5.025/2022-PMc - rca dist. de Produtos Hospitalares e com. de Equipamen-
tos de informática Eireli, cNPJ nº 26.543.386/0001-71. itens: 8, 14, 15, 16, 
23, 29, 31, 41, 47, 48, 49, 51, 56, 60, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 77, 79, 
90, 93, 105, 121, 126, 138, 157, 183, 189, 193. Valor: r$ 4.982.450,80. arP 
Nº 6.025/2022-PMc - Salute distribuidora de Medicamentos d Produtos Hospita-
lares ltda, cNPJ nº 18.606.861/0001-83. itens: 53, 59, 81, 101, 109, 123, 135, 
155, 159, 161, 166. Valor: r$ 496.202,05. Vigência: 02/08/2022 a 02/08/2023. 
ordenador: Victor correa cassiano, Prefeito de cametá.

Protocolo: 835768

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 068/2022/PMc 
a Prefeitura Municipal de castanhal, por intermédio da Secretaria Municipal 
de Suprimento e licitação torna público a abertura do Processo licitatório do 
tipo menor preço por item, na modalidade Pregão Eletrônico SrP nº 068/2022/
PMc, cujo objeto é contratação de empresa especializada para prestação de 
serviço de hospedagem, incluindo café da Manhã, em apartamentos Simples, 
duplo e Triplo, em Hotéis até Quatro estrelas, destinado ao atendimento das 
diversas Secretarias/fundos Municipais, bem como, o instituto de Previdência 
deste Município de castanhal/Pará, por um período de 12 (doze) Meses. a 
sessão pública de Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das Propostas 
de Preços e início da etapa de lances no dia 18/08/2022às 09:00 horas. o 
Edital estará disponível nos sites: https://castanhal.cr2transparencia.com.br/
categoria/licitacoes/  e www.comprasnet.gov.br e e-mail pregaoeletronico@
castanhal.pa.gov.br, a partir da data da publicação. célia do socorro da silva 
andrade - Pregoeira da Prefeitura Municipal de castanhal.

Protocolo: 835769

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de coNceiÇÃo do araGUaia
eXtrato de terMo de aPostiLaMeNto

a) espécie: Primeiro Termo de apostilamento da contrato nº 042/2022, ten-
do como órgão gerenciador a Prefeitura Municipal de conceição do araguaia/
Pa. b) objeto do contrato: aQUiSiÇÃo dE Micro-ÔNiBUS adaPTado Para 
o MUNicÍPio dE coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa coNforME coNVÊNio Nº 
05/2022, ProcESSo:2022/366078-da fUNdaÇÃo ParaPaZ, conforme es-
pecificações mínimas contidas neste termo e demais anexos. c) Termo de 
apostilamento tem como objetivo a inclusão da dotação orçamentaria: Pro-
grama: Programa: 03.03.01.04.122.1203.1.014 Elemento: 44.90.52.00 fon-
te 17010000. d) Permanecem vigentes e inalteradas as demais cláusulas do 
contrato principais não alcançadas pelo presente apostilamento. conceição 
do araguaia-Pa, 03 de agosto de 2022. Heloisa Mendes sousa Francisco. 
Presidente da comissão Permanente de Licitação.

Protocolo: 835771

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE GOIANÉSIA DO PARÁ

.

aViso de HoMoLoGaÇÃo
o PreFeito MUNiciPaL de GoiaNÉsia do ParÁ, resolve publicar o resulta-
do do PrEGÃo ElETroNico: Nº PE 18/2022-PMGP ao objeto, homologado em 
02/08/2022, o ato de adjudicação proferido pelo Pregoeiro no dia 27/07/2022, 
ao objeto: registro de preços para aquisição de materiais de construções, ma-
teriais elétricos, ferramentas e peças de roçadeiras e motosserras, para atender 
as necessidades das Secretarias e fundos Municipais da Prefeitura de Goiané-
sia do Pará - Pa. contratante: Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará, cNPJ: 
83.211.433/0001-13, em favor das empresas: a doS rEiS Baia EirEli cNPJ: 
33.847.599/0001-52, valor r$ 2.089.168,80; acrEdilar MaTEriaiS dE coNS-
TrUcoES EirEli, cNPJ: 07.774.605/0001-89, valor r$ 490.260,00; aGro-
MaQUiNaS coM VarEJiSTa dE PEcaS EirEli, cNPJ: 24.784.807/0001-20, 
valor r$ 1.268.963,10; cicEro alYSoN corrEia dE oliVEira SilVa, cNPJ: 
32.953.148/0001-37, valor r$ 274.472,80; coMErcial roSSY EirEli, cNPJ: 
03.416.298/0001-03, valor r$ 935.650,26; E. SaraiVa MaTEriaiS dE coNS-
TrUcoES EirEli, cNPJ: 23.879.549/0001-01, valor r$ 525.919,56; ElETrica 
lUZ coMErcial dE MaTEriaiS ElETricoS lTda, cNPJ: 00.226.324/0001-
42, valor r$ 211.370,00; Giro MaQUiNaS coMErcio dE MoTorES E PEcaS 
EirEli, cNPJ: 34.466.552/0001-01, valor r$ 419.856,80; GloBo coMErcio 
dE ParafUSoS EirEli, cNPJ: 05.453.098/0001-56, valor r$ 420.602,00; 
J c P Prado coMErcio EirEli ME, cNPJ: 21.254.778/0001-05, valor r$ 
131.933,45; lidEr diSTriBUidora dE MaTEriaiS ElETricoS lTda, cNPJ: 
30.021.100/0001-65, valor r$ 41.854,00; Mca aSSESSoria, iMPorTacao 
E coMErcio lTda, cNPJ: 42.519.684/0001-82, valor r$ 106.670,00; Nor-
TE MadEiraS, PaiNEiS E SErVicoS lTda, cNPJ: 45.334.925/0001-07, valor 
r$ 404.956,00; PoXi coMErcio E rEPrESENTacoES HidraUlicaS EirEli, 
cNPJ: 25.191.399/0002-47, valor r$ 1.720,00; r S MaTErial dE coNSTrU-
cao lTda, cNPJ: 45.252.668/0001-64, valor r$ 2.000.790,60; SiSofTWarE 
iNforMaTica dESENVolViMENTo EirEli, cNPJ: 11.490.526/0001-13, valor 
r$ 31.240,00; SZaTa coMErcio VarEJiSTa lTda, cNPJ: 42.883.960/0001-97, 
valor r$ 10.847,00; W & J iNSTalacoES E MaNUTENcoES ElETrica lTda, 
cNPJ: 44.005.946/0001-16, valor r$ 321.999,00; W E da rocHa lTda, cNPJ: 
09.618.629/0001-74, valor r$ 757.302,00; WaMiX SErVicoS ElETricoS E 
coMErcio EirEli, cNPJ: 30.179.472/0001-14, valor r$ 53.872,50.. Francisco 
david Leite rocha, Prefeito Municipal.

Protocolo: 835772

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetroNico: Nº Pe 27/2022-PMGP: 17/08/2022 

Hora: 09h00min registro de preços para futura eventual contratação de em-
presa para serviços de recarga e aquisição de toners e cartuchos, para suprir as 
necessidades das diversas Unidades administrativas do Município de Goianésia 
do Pará-Pa. o Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no portal da trans-
parência do Município de Goianésia do Pará, Mural de licitações - TcM/Pa, E-mail, 
cplpmgp@gmail.com - cPl e/ou no site www.portaldecompraspublicas.com.br. 
ailton Ferreira craveiro - Pregoeiro.

Protocolo: 835774

eXtrato de terMo aditiVo
espécie: 1º termo aditivo de valor referente a 4,95356037151702%, ao con-
trato nº 20220165, oriundo do 09/2022-PMGP. Francisco david Leite rocha, 
Prefeito Municipal.

Protocolo: 835775

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAITUBA

.

aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
Modalidade: coNcorrÊNcia nº 004/2022-cP 

objeto: contratação de empresa especializada para recuperação e complemen-
tação de 74,35 km da estrada degredo/Pantanal, de 37,80 km da estrada São Be-
nedito, de 27,50 km da Vicinal do Machado e de 49,30 km da estrada Nova inte-
gração, totalizando 188,95 km de vicinais no Município de itaituba-Pa. Vencedor: 
aGr BoTElHo ENGENHaria lTda - EPP, com o valor total de r$ 8.547.767,21. 
Homologada e adjudicada pelo Sr. ValMir cliMaco dE aGUiar, Prefeito Municipal 
de itaituba na forma da lei nº 8.666/93 e alterações vigentes. itaituba - Pa, 29 de 
julho de 2022. cleane da silva santos - Presidente da cPL.

Protocolo: 835777

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITUPIRANGA

.

aViso de LicitaÇÃo
oriGeM: Nº Processo: Pe 9/2022-025 PMi

objeto: SiSTEMa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Para EVENTUal aQUiSiÇÃo dE 
PEÇaS Para MaNUTENÇÃo dE MáQUiNaS PESadaS, MáQUiNaS aGricolaS 
(PEÇAS ELÉTRICAS E UTENSÍLIOS), conforme especificações e condições do Edi-
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tal e seus anexos. Horário de funcionamento do departamento de licitações 
para dúvidas, Protocolos, impugnações e/ou Questionamentos: de Segunda à 
Sexta-feira das 08h00 às 12h00 (período vespertino dedicado ao expediente 
interno). Endereço: avenida 14 de Julho, nº 12 - centro - cEP: 68.580-000 ou 
dpt.licitapmi@gmail.com. Sessão Pública em: 17 de agosto de 2022 às 08h30 no 
site: www.portaldecompraspublicas.com.br. o inteiro teor deste Edital e de seus 
anexos estão disponíveis para download no Portal do Tribunal de contas dos 
Municípios do Estado do Pará - TcM/Pa (Mural de licitações, aba: Municípios, 
aba: itupiranga) e no site da Prefeitura Municipal no seguinte endereço ele-
trônico: www.itupiranga.pa.gov.br. iTUPiraNGa - Pa, 02 de agosto de 2022. 
Bruno Pereira santos Pregoeiro. Portaria nº 259 - GP.

Protocolo: 835778

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JACUNDÁ

.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2022-030-Pe
abertura dia 17/08/2022, às 08:30 horas, no site:www.portaldecompras-
publicas.com.br, tipo Menor Preço por item, objeto: registro de preço para futura e 
eventual aquisição de materiais de higiene e limpeza, copa e cozinha para atender, 
Prefeitura Municipal, Secretarias Municipais, fundo Municipal de Saúde, e fundo 
Municipal de assistência Social e fundo Municipal de ambiente do Município de 
Jacundá - Pa. o edital encontra-se a disposição na cPl no horário de 8:00hs às 
12:00 horas, e no site http://jacunda.pa.gov.br/portal-da-transparencia.

itoNir aParecido taVares-chefe do Poder Executivo
Protocolo: 835779

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 427/2022-FMs/PMM 
Processo administrativo nº 3.370/2022-PMM autuado na modalidade, 
Pregão eletrônico (srP) Nº 017/2022-cPL/PMM. oBJETo do coNTraTo: 
a aquisição de materiais para laboratório para atender o fundo Municipal de Saúde 
e demais Unidades Vinculadas. Empresa: NorTEMEd diSTriBUidora dE Pro-
dUToS MÉdicoS lTda, inscrita no cNPJ sob nº 05.048.534/0001-01. Valor: r$ 
6.782,55 (Seis mil setecentos e oitenta e dois mil e cinquenta e cinco centavos). 
doTaÇÕES orÇaMENTáriaS: 10 302 0012 2.055. ElEMENTo dE dESPESa: 
3.3.90.30.00 Material de consumo. daTa da aSSiNaTUra 01 de agosto de 2022. 
LUciaNo LoPes dias - secretário Municipal de saúde de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 430/2022-FMs 
Processo administrativo nº 7.226/2022-PMM autuado na modalida-
de, Pregão eletrônico (srP) Nº 043/2022-cPL/PMM. objeto do contrato: 
constitui objeto do presente, a aquisição de utensílios de cozinha, eletrodomésticos, 
eletrônico e mobiliário em geral para suprir as necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde e demais unidades vinculadas. Empresa: SilVa & oliVEira lTda, inscrita 
no cNPJ sob n° 18.938.547/0001-06, Valor: r$ 3.728,20 (TrÊS Mil, SETEcENToS, 
ViNTE E oiTo rEaiS E ViNTE cENTaVoS). dotação orçamentaria: 10 301 0012 
2.047 Programa atenção Básica de Saúde - PaB, 10 305 0012 2.050 atenção 
Vigilância e Saúde Epidemiológica e 10 302 0012 2.055 atenção Média e alta 
complexidade - Mac/SiH. Elemento de despesas: 4.4.90.52.00 Equipamentos e 
material permanente e 3.3.90.30.00 Material de consumo. daTa da aSSiNaTUra 
02 de agosto de 2022. LUciaNo LoPes dias - secretário Municipal de saúde 
de Marabá /Pa.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 438/2022-FMs 
Processo administrativo nº 7.226/2022-PMM autuado na modalidade, 
Pregão eletrônico (srP) Nº 043/2022-cPL/PMM. objeto do contrato: 
constitui objeto do presente, a aquisição de utensílios de cozinha, eletrodomés-
ticos, eletrônico e mobiliário em geral para suprir as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde e demais unidades vinculadas. Empresa: crS - coMEr-
cio E SErVicoS lTda, inscrita no cNPJ sob n° 06.029.507/0001-54, Valor: 
em r$ 52.759,00 (ciNQUENTa, doiS Mil, SETEcENToS, ciNQUENTa E NoVE 
rEaiS). dotação orçamentaria: 10 301 0012 2.047 Programa atenção Básica de 
Saúde - PaB, 10 305 0012 2.050 atenção Vigilância e Saúde Epidemiológica e 
10 302 0012 2.055 atenção Média e alta complexidade - Mac/SiH. Elemento 
de despesas: 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente e 3.3.90.30.00 
Material de consumo. daTa da aSSiNaTUra 02 de agosto de 2022. LUciaNo 
LoPes dias - secretário Municipal de saúde de Marabá /Pa.

Protocolo: 835783

aViso de LicitaÇÃo
Processo de LicitaÇÃo N° 12.027/2022-PMM - Modalidade coNcorrÊN-
cia (srP) Nº 013/2022-ceL/seVoP/PMM - Tipo Menor Preço Global. data 
da Sessão: 06/Set/2022 - 09:00h (horário local). objeto: rEGiSTro dE PrE-
ÇoS Para EVENTUal coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para 
EXEcUÇÃo doS SErViÇoS dE MoNTaGEM dE SUBESTaÇÕES EM PoSTES 
coM TraNSforMadorES MoNofáSicoS dE 15 E 25 KVa, Para aS ES-
colaS da ZoNa rUral do MUNicÍPio dE MaraBá/Pa. recursos: Salário 
Educação/fUNdEB/Erário Municipal. integra do Edital e informações: Sala 
da cEl/SEVoP/PMM - Prédio da Secretaria Municipal de obras - SEVoP, 
rod. Br 230 - Km 5,5 - Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, das 08h às 12h 
e das 14h às 18h, ou pelo e-mail: sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, ou 
no portal do TcM/Pa, ou pelo Portal da Transparência/Marabá. Franklin 
carneiro da silva - Presidente da ceL/seVoP/PMM.

Protocolo: 835784

secretaria MUNiciPaL de adMiNistraÇÃo
eXtrato ao coNtrato Nº 406/2022/seMad 

Processo administrativo nº 11.049/2022-ceL/seVoP/PMM, autuado na 
modalidade PrEGÃo PrESENcial (SrP) Nº 038/2022-cEl/PMM, que gerou 
a ata de registro de Preços Nº 071/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto aquisição 
de Peças para Maquinários agrícolas e Mangueiras e conexões para atender 
a Secretaria Municipal de agricultura; Empresa BraGa diSTriBUidora, co-
MErcio E SErViÇoS lTda, cNPJ: 42.122.046/0001-23; Valor r$ 111.128,00 
(cento e onze mil, cento e vinte e oito reais), assinatura 28/07/2022 Vigência: 
31/12/2022. José Nilton de Medeiros, secretário de administração.

eXtrato ao coNtrato Nº 411/2022/seMad 
Processo administrativo nº 12.657/2022-ceL/seVoP/PMM, autuado na 
modalidade PrEGÃo PrESENcial (SrP) Nº 042/2022-cEl/PMM, que gerou a 
ata de registro de Preços Nº 075/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto aquisição de 
Tabelas de Basquete Hidráulica Manual e Tabela fixa, destinados a atender as 
necessidades dos Ginásios administrados pela Secretaria Municipal de Esporte 
e lazer; Empresa V G dE SoUSa fErrEira - cNPJ: 23.912.114/0001-03; 
Valor r$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais), assinatura 03/08/2022 Vigên-
cia: 31/12/2022. José Nilton de Medeiros, secretário de administração.

eXtrato ao coNtrato Nº 412/2022/seMad 
Processo administrativo nº 12.657/2022-ceL/seVoP/PMM, autuado na 
modalidade PrEGÃo PrESENcial (SrP) Nº 042/2022-cEl/PMM, que gerou a 
ata de registro de Preços Nº 075/2022-cEl/SEVoP/PMM, objeto aquisição de 
Tabelas de Basquete Hidráulica Manual e Tabela fixa, destinados a atender as 
necessidades dos Ginásios administrados pela Secretaria Municipal de Esporte 
e lazer; Empresa MoNTrEal coMErcio, locaÇÕES E SErViÇoS EirEli, 
cNPJ: 31.034.046/0001-55; Valor r$ 74.990,00 (setenta e quatro mil, nove-
centos e noventa reais), assinatura 03/08/2022 Vigência: 31/12/2022. 
José Nilton de Medeiros, secretário de administração.

Protocolo: 835785

eXtrato de terMo de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo
termo de Homologação referente ao toMada de PreÇos Nº 021/2022-
ceL/PMM, Processo n° 11.851/2022-PMM, objeto: coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo daS oBraS dE PaViMENTaÇÃo 
E UrBaNiZaÇÃo Na aVENida MiNaS GEraiS, No Bairro BElo HoriZoN-
TE, MUNicÍPio dE MaraBá/Pa, conforme Edital e seus anexos; adjudicado e 
Homologado a empresa: G. r. froTa EirEli, cNPJ: 15.376.197/0001-35, ven-
cedora com o valor: r$ 1.338.557,09. assinatura: em 02/08/2022, secretário 
Municipal de obras - FÁBio cardoso Moreira - secretário.

Protocolo: 835786
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOCAJUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MocaJUBa
eXtrato de terMo aditiVo. 

esPÉcie: 1º Termo aditivo contrato nº 2021/05.02.001 - PMM. contratante: 
Prefeitura Municipal de Mocajuba. contratada Jose adriano Neves Benassuly Epp, 
inscrita no cNPJ/Mf sob o n° 10.323.527/0001-00, objeto: Prorrogação do Pra-
zo de Vigência do contrato nº 2021/05.02.001 - PMM. Vigência: 02/05/2022 á 
31/08/2022. fUNdaMENTaÇÃo: art. 57, ii, lei nº 8.666/1993 e suas alterações.  
ordenador: cosme Macedo Pereira.

Protocolo: 835789
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOJUÍ DOS CAMPOS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de MoJUÍ dos caMPos
aViso de LicitaÇÃo 

toMada de PreÇo 001/2022-seMiMF 
objeto: contratação de Empresa de Engenharia Especializada Para realizar a 
iluminação do campo de futebol do Bairro do alto alegre Neste Município de 
Mojuí dos campos Por Meio do convênio nº 062/2022 firmado Entre a Secretaria 
de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas - SEdoP e a Prefeitura 
Municipal de Mojuí dos campos”. disponibilidade do Edital 04/08/2022no ende-
reço www.mojuidoscampos.pa.gov.br. abertura das propostas: 19/08/2022 as 
9h30min, no endereço: rua Estrada de rodagem - s/nº - Esperança - Mojuí dos 
campos/Pa, Sala de reuniões da SEMGa. Brian Lima dos santos - Presidente 
da cPL/Portaria nº 003/2022-GPMc.

Protocolo: 835787
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO PROGRESSO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de NoVo ProGresso
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetroNico Nº 24/2022-srP 
objeto: registro de preços para contratação de empresas especializadas no 
agenciamento de viagem, compreendendo os serviços de reserva, emissão, re-
marcação e cancelamento de Passagens aéreas e Terrestres, Para atendimen-
to das necessidades da Prefeitura Municipal de Novo Progresso/Pa. Tipo: Maior 
desconto. data da abertura: 17/08/2022 ás 08h00min. local: o pregão eletrô-
nico será realizado através do Sistema eletrônico do BNc - Bolsa Nacional de 
compras, no site www.bnccompras.com. o Edital e seus anexos encontram se 
disponíveis no endereço eletrônico acima. scheila Luiza Lavall - Pregoeira.

Protocolo: 835791
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..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PACAJÁ

.

MUNicÍPio de PacaJÁ/ estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

o Município de Pacajá, torna público para conhecimento dos interessados que 
fará realizar licitação por meio de Sistema de registro de Preço-SrP. Modalida-
de: Pregão Eletrônico SrP Nº PE 09/2022-003-fME. objeto: registro de Preços 
para Eventual e futura contratação de empresa do ramo pertinente para o for-
necimento de materiais de limpeza, higiene pessoal, conservação e descartá-
veis, para atender as necessidades das unidades escolares e da Secretaria Muni-
cipal de Educação de Pacajá/PA, conforme especificações, contidas no Termo de 
referência - anexo i. abertura: 17/08/2022, às 09h00Min, pelo portal de com-
pras públicas www.portaldecompraspublicas.com.br. formalização de consultas: 
o inteiro teor do Edital e seus anexos poderão ser adquiridos pelo site do portal 
da transparência do município https://pacaja.pa.gov.br e pelo mural do TcM: ht-
tps://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes. Pacajá/Pa, 01 de agosto de 2022. 
Mark Jonny santos silva, secretário Municipal de educação.

Protocolo: 835792

MUNicÍPio de PacaJÁ/ estado do ParÁ
retiFicaÇÃo de reaBertUra PraZo

Modalidade: Pregão eletrônico srP Nº 2022-005-FMe. o Município de Pa-
cajá, garantindo o princípio da ampla concorrência, retifica a reabertura de prazo 
do Diário Oficial nº 35.066, dia 03/08/2022, pág. 122. onde se lê: abertura: 
11/08/2022, Leia-se: abertura: 17/08/2022 às 14:00hs. Todas as outras infor-
mações permanecem inalteradas. revelino Lopes de souza, Presidente da 
comissão de Licitação.

Protocolo: 835793

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PIÇARRA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PiÇarra-Pa
aViso eXtrato de coNtrato

coNtrato Nº 20220156, toMada de PreÇos Nº 2/2022-003
coNTraTaNTE: SEc. MUl. dE EdUcaÇÃo, cUlTUra, dESPorTo E laZEr coN-
TraTada: a SiQUEira MESQUiTa EirEli oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrE-
Sa ESPEcialiZada Na EXEcUÇÃo dE oBraS dE ENGENHaria ciVil Para 
rEforMa da EScola dE ENSiNo fUNdaMENTal caMiNHo Para o fUTUro, 
Na Vila oZiEl PErEira, ZoNa rUral, dESTE MUNiciPio. Valor ToTal r$ 
1.627.752,45 (um milhão, seiscentos e vinte e sete mil, setecentos e cinquenta 
e dois reais e quarenta e cinco centavos) doTaÇÃo orÇaMENTária: Exercí-
cio 2022 Projeto 1212.123610010.1.035 Classificação econômica 4.4.90.51.00 
obras e instalações, Subelemento 4.4.90.51.99. ViGÊNcia: 01 de agosto de 
2022 a 31 de dezembro de 2022 daTa aSSiNaTUra 01 dE aGoSTo dE 2022.

Laane Barros Lucena Fernandes-Prefeita
Protocolo: 835795

PreFeitUra MUNiciPaL de PiÇarra
aViso de adJUdicaÇÃo e HoMoLoGaÇÃo

Pelo presente termo, a comissão de licitação do Município de PiÇarra, atra-
vés da(o) SEc. MUl. dE EdUcaÇÃo, cUlTUra, dESPorTo E laZEr torna pú-
blico para conhecimento dos interessados, o julgamento das propostas de que 
trata o processo licitatório nº 2/2022-003 oBra que teve como objetivo a sele-
ção da melhor proposta para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Na 
EXEcUÇÃo dE oBraS dE ENGENHaria ciVil  Para rEforMa da EScola dE 
ENSiNo fUNdaMENTal caMiNHo Para o fUTUro, Na Vila  oZiEl PErEira, 
ZoNa rUral, dESTE  MUNiciPio. . foi em toda sua tramitação atendida a le-
gislação pertinente.  desse modo,  satisfazendo à lei e ao mérito, HoMoloGo 
o processo licitatório nº 2/2022-003 oBra e adJUdico à(s) proponente(s) a 
SiQUEira MESQUiTa EirEli, com o valor total de r$ 1.627.752,45(Um Milhão, 
Seiscentos e Vinte e Sete Mil, Setecentos e cinquenta e dois reais e Quarenta e 
cinco 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: 835798

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PLACAS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
eXtratos de terMos aditiVos 

esPÉcie: 3º Termo aditivo ao contrato nº 20200309. contratante: Prefeitura 
Municipal de Placas. contratado: i. S. Empreiteira E Pavimentação ltda, inscri-
ta no cNPJ (Mf) sob o nº cNPJ 29.851.423/0001- 05. objeto: construção de 
1(uma) ponte em madeira (Ponte da cachoeira) com 20 (vinte) metros de exten-
são 4,5 metros de largura e 5 metros de  altura no km 20,6 da Vicinal 240 Sul; 1 
(uma) ponte em madeira (Ponte do Jerimum) com 25 (vinte e cinco) metros de 
extensão 4,5 metros de largura e 5 metros de altura no km 1,22 da Vicinal do ar-
rependido; 1 (uma) ponte em madeira (Ponte água amarela) com 20 (vinte) me-

tros de extensão 4,5 metros de largura e 5 metros de altura no km 10 da Vicinal 
59; 1 (uma) ponte em concreto (Ponte água azul) com 50 (cinquenta) metros de 
extensão 6 metros de largura e 7 metros de altura no km 20,9 da Vicinal 59; 1 
(uma) ponte em madeira (Ponte São Paulo) com 35 (trinta e cinco) metros de ex-
tensão 4,5 metros de largura e 5 metros de altura no km 27 da Vicinal São Paulo; 
1 (uma) ponte em madeira (Ponte Macanã) com 20 (vinte) metros de extensão 
4,5 metros de largura e 3 metros de altura no km 11,3 da Vicinal Macanã atin-
gidas por desastres naturais no município Placas, no Estado do Pará - convênio 
nº 050/2020. alteração: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original, 
nos termos do art. 57, da lei 8.666/93 Vigência 03/07/2022 até 04/01/2023 
assinatura 01/07/2022. dotação orçamentária: 1801.267820782.1.042 cons-
trução e Reforma de Pontes, Classificação econômica 4.4.90.51.00. ordenador 
responsável: Leila raquel Possimoser.
esPÉcie: 1º Termo aditivo ao contrato nº 20210224. contratante: Pre-
feitura Municipal de Placas. contratado: VS Serviços de locação Eireli cnpj 
36.908.164/0001-69. objeto. construção de Módulos Sanitários domiciliares 
Msd, Bairro Boa Esperança Placas/Pa. alteração: Prorrogação do prazo de vi-
gência do contrato original, nos termos do art. 57, da lei 8.666/93 Vigência 
12/07/2022 até 06/02/2023. assinatura 04/07/2022. dotação orçamentária: 
1801.154511007.1.037. Projeto integrado de Saneamento Básico. ordenador 
responsável: Leila raquel Possimoser.
esPÉcie: 1º Termo aditivo ao contrato nº 20220038. contratante: Pre-
feitura Municipal de Placas. contratado: VS Serviços de locação Eireli cnpj 
36.908.164/0001-69. contratação de Empresa Para Executar a obra remanes-
cente de construção de Um Sistema de abastecimento de água do Bairro ottobe-
li, Zona rural do Município de Placas/Pa convênio com funasa Nº 1988/2017/fu-
nasa. alteração: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original, nos ter-
mos do art. 57, da lei 8.666/93 Vigência 15/07/2022 até 10/01/2023 assinatura 
04/07/2022. dotação orçamentária: 1801.154511007.1.032 Micro-Sistemas de 
abastecimento de agua. ordenador responsável: Leila raquel Possimoser.
esPÉcie: 1º Termo aditivo ao contrato nº 20220131. contratante: Prefeitura 
Municipal de Placas. contratado: W. r. P. Marques Eireli cnpj 22.814.959/0001-
01. contratação de Empresa Para construção de Quadra Poliesportiva no Mu-
nicipio de Placas/Pa. alteração: Prorrogação do prazo de vigência do contra-
to original, nos termos do art. 57, da lei 8.666/93 Vigência 17/07/2022 até 
14/10/2022 assinatura 04/07/2022. dotação orçamentária: Exercício 2022 Pro-
jeto 1801.278110781.1.038 construção de Quadras Poliesportivas. ordenador 
responsável: Leila raquel Possimoser.
esPÉcie: 2º Termo aditivo ao contrato nº 20220042. contratante Prefeitura Mu-
nicipal de Placas, cnpj 01.611.858/0001-55 contratado: W. r. P. Marques Eireli, 
inscrita no cnpj (Mf) sob o nº cnpj 22.814.959/0001-01. objeto do contrato: con-
tratação de Empresa Para Executar a obra remanescente de implantação e Moder-
nização de infraestrutura Esportiva no Município de Placas/Pa conforme convênio 
Siconv nº 850730/2017. alteração: Prorrogação do prazo de vigência do contra-
to original, nos termos do art. 57, inciso i da lei 8.666/93 Vigência 19/07/2022 
até 14/01/2022 data de assinatura 04/07/2022 dotação orçamentária: Projeto 
1514.278120781.1.019 implantação e Modernização infraestrutura Esportiva obra 
de Infraestrutura urbana. Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações. 
ordenador responsável: Leila raquel Possimoser Prefeita Municipal.

Protocolo: 835800

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
eXtrato de terMo aditiVo.  

esPÉcie: 2º Termo aditivo ao contrato nº 20210176. contratante: fundo Mu-
nicipal de Saude, cNPJ-Mf, Nº 12.566.342/0001-52, contratado: Brasil cloud 
Serviços de computação em Nuvem ltda cNPJ 07.951.563/0001-04, objeto do 
contrato contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços em 
Servidor em Nuvem para implantação e manutenção do Prontuário Eletrônico do 
cidadão - PEc/ESUS nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Placas. alte-
ração: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original, nos termos do art. 
57, inciso i da lei 8.666/93 Vigência 01 de julho de 2022 até 31 de dezembro de 
2022. data de assinatura 29 de Junho de 2021, assim o valor contratual sofrerá 
a partir da assinatura do presente termo aditivo em decorrência da prorrogação 
de prazo. assim, o valor contratual sofrerá a partir da assinatura do presente 
termo aditivo em decorrência da prorrogação de prazo. assim, o valor do contrato 
que era r$ 6.860,00 (seis mil oitocentos e sessenta reais) considerando o contrato 
e 1º termo aditivo ref. ao contrato, sofrerá acréscimo em valor de r$ 2.940,00 (dois 
mil novecentos quarenta reais). assim o valor total do contrato passa a ser de r$ 
9.800,00(nove mil e oitocentos reais) o que corresponde ao acréscimo de prazo 
do valor contratual. ordenador responsável: Gilberto Bianor dos santos Paiva.

Protocolo: 835801

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
eXtratos de terMos aditiVos 

esPÉcie: 1º Termo aditivo ao contrato nº 20220105. contratante: fundo 
Municipal de Educação cnpj 28.558.407/0001-58. contratado: VS Serviços de 
locação Eireli cnpj 36.908.164/0001-69. conclusão da construção da E.M.E.f. 
Belarmina Soares No Município de Placas - Pa. alteração: Prorrogação do prazo 
de vigência do contrato original, nos termos do art. 57, da lei 8.666/93 Vigên-
cia 18/07/2022 até 14/12/2022 assinatura 04/07/2022. dotação orçamentária: 
12.361.0402.1.040.4.4.90.51.00- reforma e ampliação de Unidades Escolares. 
ordenador: ana Patricia Galucio de sousa.
esPÉcie: 3º Termo aditivo ao contrato nº 20220060. contratante: fundo 
Municipal de Educação cnpj 28.558.407/0001-58 contratado: V S Serviços de 
locações Eireli, cnpj 36.908.164/0001-69. objeto do contrato: contratação de 
Prestação de Serviço de Transporte Escolar dos alunos da rede Publica de Ensino 
do Município alteração: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original, 
nos termos do art. 57, da lei 8.666/93 Vigência 01/07/2022 até 31/12/2022. 
assinatura 30/06/2022. Por conta da prorrogação do contrato e por se tratar 
de serviço de caráter contínuo, fica aditivado o valor global do contrato, alterando 
sua totalidade para r$ r$ 1.682.947,52 (um milhão seiscentos e oitenta e dois mil 
novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) fica acrescentado 
mais 06 (seis) meses do contrato 20220060, no valor de r$ 839.459,50 (oitocentos 
e trinta e nove mil quatrocentos  e cinquenta e nove reais e cinquenta reais).orde-
nador: ana Patrícia Galucio de sousa.
esPÉcie: 3º Termo aditivo ao contrato nº 20220061. contratante: fundo de 
Manut.E desenv. do Ensino da Educ.Básica cnpj 28.558.407/0001-58 contrata-
do: V S Serviços de locações Eireli, cnpj 36.908.164/0001-69. objeto do con-
trato: contratação de Prestação de Serviço de Transporte Escolar dos alunos da 
rede Publica de Ensino do Município alteração: Prorrogação do prazo de vigência 



128  diário oficial Nº 35.068 Quinta-feira, 04 DE AGOSTO DE 2022

do contrato original, nos termos do art. 57, da lei 8.666/93 Vigência 01/07/2022 
até 31/12/2022. assinatura 30/06/2022. Por conta da prorrogação do contrato e 
por se tratar de serviço de caráter contínuo, fica aditivado o valor global do con-
trato, alterando sua totalidade para r$ 1.483.046,46 (um milhão quatrocentos 
e oitenta e três mil quarenta e seis reais e quarenta e seis centavos)fica acres-
centado mais 06 (seis) meses do contrato 20220061, no valor de r$ 741.287,03 
(setecentos e quarenta e um duzentos e oitenta e sete e três centavos).ordena-
dor: ana Patrícia Galucio de sousa.
esPÉcie: 3º Termo aditivo ao contrato nº 20220062. contratante: fundo Mu-
nicipal de Educação cnpj 28.558.407/0001-58 contratado: l G leon Junior Eireli 
cnpj 30.542.332/0001-69. objeto do contrato: contratação de Prestação de 
Serviço de Transporte Escolar dos alunos da rede Publica de Ensino do Município 
alteração: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original, nos termos 
do art. 57, da lei 8.666/93 Vigência 01/07/2022 até 31/12/2022. assinatura 
30/06/2022. Por conta da prorrogação do contrato e por se tratar de serviço de 
caráter contínuo, fica aditivado o valor global do contrato, alterando sua totali-
dade para r$ r$ 660.843,65 (seiscentos e sessenta mil oitocentos e quarenta e 
três reais e sessenta e cinco centavos) fica acrescentado mais 06 (seis) meses 
do contrato 20220062, no valor de r$ 334.373,82 (trezentos e trinta e quatro mil 
trezentos e setenta e três reais e oitenta e dois reais).ordenador: ana Patrícia 
Galucio de sousa.
esPÉcie: 3º Termo aditivo ao contrato nº 20220063. contratante: fundo de 
Manut. E desenv. do Ensino da Educ.Básica cnpj 28.558.407/0001-58 contrata-
do: l G leon Junior Eireli cnpj 30.542.332/0001-69. objeto do contrato: contra-
tação de Prestação de Serviço de Transporte Escolar dos alunos da rede Publica 
de Ensino do Município alteração: Prorrogação do prazo de vigência do contra-
to original, nos termos do art. 57, da lei 8.666/93 Vigência 01/07/2022 até 
31/12/2022. assinatura 30/06/2022. Por conta da prorrogação do contrato e por 
se tratar de serviço de caráter contínuo, fica aditivado o valor global do contrato, 
alterando sua totalidade para r$ r$ 1.346.452,34 (um milhão trezentos e qua-
renta e seis mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e trinta e quatro centavos)
fica acrescentado mais 06 (seis) meses do contrato 20220063, no valor de r$ 
672.659,57 (seiscentos e setenta e dois mil seiscentos e cinquenta e nove reais 
e cinquenta e sete centavos).ordenador: ana Patrícia Galucio de sousa.
esPÉcie: 3º Termo aditivo ao contrato nº 20200316. contratante: fundo Muni-
cipal de Educação cNPJ 28.558.407/0001-58. contratado: W.r.P Marques Eireli- 
cNPJ Nº 22.814.959/0001-01. objeto: conclusão da obra da creche/Pré-Escola 
0018531 - Pac 2 - agrovila Belavista, Km 221, rua frei raineiro, Projeto 2 con-
vencional. alteração: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original, nos 
termos do art. 65, inciso i, alínea ‘b’ da lei 8.666/93 Vigência30 de Julho de 
2022 até 26 de Março de 2023 data de assinatura de 12 Julho de 2022dotação 
orçamentária12.365.0412.10.43 - construção Unidade do Proinfrancia dotar o 
ensino infantil de espaço físico 44.90.51.00 - obras e instalações: responsável: 
ana Patricia Galucio de sousa sec. de educação. ana Patricia Galucio de 
sousa - sec. de educação.

Protocolo: 835806

PreFeitUra MUNiciPaL de PLacas
eXtrato de terMo aditiVo. 

esPÉcie: 2º Termo aditivo ao contrato nº 20210239. contratante: fundo Muni-
cipal de assistencia Social. contratado: Empreiteira e representação Galvão ltda 
cNPJ nº 84.151.570/0001-72. objeto: contratação de Empresa para executar 
a construção de cras e centro de convivência no Município de Placas/Pará con-
forme convênio fdE nº 007/2021. alteração: Prorrogação do prazo de vigência 
do contrato original, nos termos do art. 57, inciso i da lei 8.666/93 Vigência 
18/07/2022 até 22/012/2022. data de assinatura 04 de julho de 2022. dota-
ção orçamentária: Exercício 2022 Projeto 1419.082440136.1.017 construção 
da Unidade do CRAS, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações, 
Subelemento 4.4.90.51.99. ilzana dos santos Landim sec. de assistencia.

Protocolo: 835803
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PORTEL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PorteL
aViso de retiFicaÇÃo e reaBertUra

PreGÃo eLetrÔNico Nº 011/2022 
Proc. adMiNistratiVo 00507004/22

a Prefeitura Municipal de Portel/Pa, torna público ao(s) interessado(s) a re-
tificação do Edital, em razão da impugnação e da necessidade da correção, cuja 
a modalidade PrEGÃo ElETrÔNico Nº 11/2022, tipo menor preço, registro 
de preço objetivando a futura e eventual contratação de empresa especializada 
para atuar nas unidades básicas de Saúde, por meio de plataforma online para 
realização de consulta médica à distância, destinado a atender as demandas da 
Secretaria Municipal de Saúde do Município de Portel/Pa. fica a nova abertura: 
16/08/2022, às 09:30hs. a retirada do edital e seus anexos encontram-se dispo-
níveis no Mural de licitações/TcM-Pa, www.portaldecompraspublicas.com.br 
ou pelo site (www.portel.pa.gov.br). informações: E-mail: licitaportel2021@
gmail.com. MaYcoN serrÃo MartiNs-Pregoeiro Municipal

Protocolo: 835807

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta iZaBeL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

toMada de PreÇos Nº 003-2022-PMsiP
a Prefeitura Municipal de santa izabel do Pará, torna público que reali-
zará licitação na Modalidade Tomada de Preços, que tem como objeto a coN-
TraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUTar oS SErViÇoS dE 
rEforMa do MErcado MUNiciPal dE aMEricaNo No MUNicÍPio dE SaNTa 

iZaBEl do Pará, TENdo coMo BaSE o coNVÊNio Nº 190/2022, cElEBra-
do ENTrE a PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaNTa iZaBEl do Pará E a SE-
crETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚBlicaS 
- SEdoP; a Sessão Pública acontecerá às 09:30 hs do dia 19 de agosto de 
2022, na sala de reunião da comissão Permanente de licitação localizada na 
av. da república nº 1613, bairro do Triângulo, Santa izabel do Pará. a íntegra 
do Edital poderá ser adquirida no site do TcM-Pa http://geoobras.tcm.pa.gov.
br, (www.tcm.pa.gov.br) e na sala de licitações da PMSiP.

toMada de PreÇos Nº 004-2022-PMsiP
a Prefeitura Municipal de santa izabel do Pará, torna público que realiza-
rá licitação na Modalidade Tomada de Preços, que tem como objeto a coN-
TraTaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUTar oS SErViÇoS 
dE  rEforMa E aMPliaÇÃo do cENTro dE coNViVÊNcia dE idoSoS, No 
MUNicÍPio dE SaNTa iZaBEl do Pará-Pa, tendo como base o convênio nº 
191/2022, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Santa izabel do Pará e a 
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP; 
a Sessão Pública acontecerá às 09:30 hs do dia 22 de agosto de 2022, na sala 
de reunião da comissão Permanente de licitação localizada na av. da repú-
blica nº 1613, bairro do Triângulo, Santa izabel do Pará. a íntegra do Edital 
poderá ser adquirida no site do TcM-Pa http://geoobras.tcm.pa.gov.br, (www.
tcm.pa.gov.br) e na sala de licitações da PMSiP.

toMada de PreÇos Nº 005-2022-PMsiP
a Prefeitura Municipal de santa izabel do Pará, torna público que realizará 
licitação na Modalidade Tomada de Preços, que tem como objeto a coNTra-
TaÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUTar oS SErViÇoS dE 
rEforMa E aMPliaÇÃo do craS, Na Vila dE aMEricaNo, No MUNicÍPio 
dE SaNTa iZaBEl do Pará, ViNcUlado ao coNVÊNio Nº 130/2022, cE-
lEBrado ENTrE a PrEfEiTUra MUNiciPal dE SaNTa iZaBEl do Pará E a 
SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo UrBaNo E oBraS PÚBli-
caS- SEdoP; a Sessão Pública acontecerá às 09:30 hs do dia 23 de agosto de 
2022, na sala de reunião da comissão Permanente de licitação localizada na 
av. da república nº 1613, bairro do Triângulo, Santa izabel do Pará. a íntegra 
do Edital poderá ser adquirida no site do TcM-Pa http://geoobras.tcm.pa.gov.
br, (www.tcm.pa.gov.br) e na sala de licitações da PMSiP.

coNcorrÊNcia Nº 001-2022-PMsiP
a Prefeitura Municipal de santa izabel do Pará, torna público que realizará 
licitação na Modalidade concorrência, que tem como objeto a coNTraTaÇÃo dE 
EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUTar oS SErViÇoS dE rEcaPEaMENTo 
E PaViMENTaÇÃo dE ViaS UrBaNaS, No MUNicÍPio dE SaNTa iZaBEl do 
Pará, tendo como base o convênio nº 158/2022, celebrado entre a Prefeitura 
Municipal de Santa izabel do Pará e a Secretaria de Estado de desenvolvimento 
Urbano e obras Públicas; a Sessão Pública acontecerá às 09:30 hs do dia 08 
de setembro de 2022, na sala de reunião da comissão Permanente de licitação 
localizada na av. da república nº 1613, bairro do Triângulo, Santa izabel do Pará. 
a íntegra do Edital poderá ser adquirida no site do TcM-Pa http://geoobras.tcm.
pa.gov.br, (www.tcm.pa.gov.br) e na sala de licitações da PMSiP.

coNcorrÊNcia Nº 002-2022-PMsiP.
a Prefeitura Municipal de santa izabel do Pará, torna público que realizará 
licitação na Modalidade concorrência, que tem como objeto a contratação de 
Empresa de Engenharia para Executar os Serviços de reforma do complexo 
Esportivo Manoel Silva no Município de Santa izabel do Pará, tendo como base o 
convênio nº 280/2022-SEdoP, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Santa 
izabel do Pará e a Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras 
Públicas; a Sessão Pública acontecerá às 09:30 hs do dia 09 de setembro de 
2022, na sala de reunião da comissão Permanente de licitação localizada na av. 
da república nº 1613, bairro do Triângulo, Santa izabel do Pará. a íntegra do Edital 
poderá ser adquirida no site do TcM-Pa http://geoobras.tcm.pa.gov.br, (www.tcm.
pa.gov.br) e na sala de licitações da PMSiP.

coNcorrÊNcia Nº 003-2022-PMsiP.
a Prefeitura Municipal de santa izabel do Pará, torna público que realizará 
licitação na Modalidade concorrência, que tem como objeto a coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUTar oS SErViÇoS dE rEQUali-
ficaÇÃo dE árEa Para iNSTalaÇÃo dE ParQUE UrBaNo florESTal No 
MUNicÍPio dE SaNTa iZaBEl do Pará-Pa, tendo como base o convênio nº 
189/2022, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Santa izabel do Pará e a 
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – SEdoP; 
a Sessão Pública acontecerá às 09:30 hs do dia 12 de setembro de 2022, na 
sala de reunião da comissão Permanente de licitação localizada na av. da 
república nº 1613, bairro do Triângulo, Santa izabel do Pará. a íntegra do 
Edital poderá ser adquirida no site do TcM-Pa http://geoobras.tcm.pa.gov.br, 
(www.tcm.pa.gov.br) e na sala de licitações da PMSiP.

coNcorrÊNcia Nº 004-2022-PMsiP
a Prefeitura Municipal de santa izabel do Pará, torna público que realizará 
licitação na Modalidade concorrência, que tem como objeto a coNTraTaÇÃo 
dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUTar oS SErViÇoS dE rEUrBaNi-
ZaÇÃo da ENTrada da cidadE, No MUNicÍPio dE SaNTa iZaBEl do Pará, 
TENdo coMo BaSE o coNVÊNio Nº 254/2022, celebrado entre a prefeitura 
municipal de Santa izabel do Pará e a Secretaria de Estado de desenvolvimento 
Urbano e obras Públicas; a Sessão Pública acontecerá às 09:30 hs do dia 13 
de setembro de 2022, na sala de reunião da comissão Permanente de licitação 
localizada na av. da república nº 1613, bairro do Triângulo, Santa izabel do Pará. 
a íntegra do Edital poderá ser adquirida no site do TcM-Pa http://geoobras.tcm.
pa.gov.br, (www.tcm.pa.gov.br) e na sala de licitações da PMSiP.
rosinaldo Ferreira de Freitas-PrESidENTE da cPl/PMSiP

Protocolo: 835518

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta iZaBeL do Para
PreGÃo eLetrÔNico Nº 019/2022-PMsiP

a Prefeitura Municipal de santa izabel do Pará, torna publico que realizará 
licitação objetivando contratação de empresa especializada na locação de Sof-
tware em gestão Educacional, para atender a demanda da Secretaria Municipal 
de Educação no municipio de santa izabel do Pará; sessao pública: 16 de agosto 
de 2022, às 10hs, horário de brasília, www.comprasnet.gov.br. edital disponível: 
endereço eletrônico: http://www.comprasnet.gov.br (uasg 455288) e tcm pa – 
informações e-mail: pregoeiropmsip@gmail.com.
rosinaldo Ferreira de Freitas-PrEGoEiro cPl/PMSiP.

Protocolo: 835723
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta Maria do ParÁ/Pa
aViso de LicitaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de santa Maria do Pará/Pa torna público a abertura 
do ToMada dE PrEÇo 2/2022-0002, cujo objeto é para Serviços de iluminação 
do campo da Vila Espirito Santo no Município de Santa Maria do Para Em con-
formidade com o convênio n° 10/2022, Processo n° 2022/195656, celebrado 
Entre o Estado do Pará através da Secretaria de Estado de Esporte e lazer - Seel 
e a Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará/Pa. a Sessão de recebimento 
de propostas, análise e julgamento será em 22 de agosto de 2022 09:00hs. 
local: Setor de licitações: Praça da Matriz, Sala das licitações. Edital e anexos: 
encontram-se no: Portal TcM/Pa, Setor de licitações: Praça da Matriz, Sala das 
licitações, horário 08:00hs às 12:00hs, cplsntm@gmail.com. carlos cleberson 
Ferreira da silva - Pregoeiro Municipal.

Protocolo: 835809

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTANA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo-rePUBLicada

Processo LicitatÓrio N°086/2022
toMada de PreÇos Nº 007/2022/PMsa

objeto: contratação de empresa especializada em execução do projeto de re-
cuperação de estradas nas Vicinais rio Preto, Propasa dois irmãos, Pau Brasil, to-
talizando 96,00KM, através do convênio n°128/2022 celebrado com a Secretaria 
de Estado de Transporte - SETraN, em vistas ao atendimento das necessidades 
da Secretaria Municipal de infraestrutura e Transporte.
Nova data de abertura da sessão no dia 24/08/2022 ás 08h00min na sala da cPl 
no Prédio da PMSa.
cópia do Edital será obtida através do Portal da Transparência pmsaraguaia.pa.
gov.br/transparência, TcM - Pá.
duvidas e esclarecimentos através dos e-mails licitacaopmsa@gmail.com, cpl@pmsa-
raguaia.pa.gov.br e na sala da cPl no Prédio da PMSa, das 08h00min às 12h00min.
eduardo alves conti-Prefeito Municipal

Protocolo: 835811

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo-rePUBLicada

Processo LicitatÓrio N°076/2022
PreGÃo eLetrÔNico Nº 049/2022/PMsa

objeto: aquisição de 01 (um) veículo automotor de carga, tipo PicK-UP 0 KM, 
com 4 (quatro) portas, para fins de uso em atividades de trabalho da Secretaria 
de administração deste Município para o departamento Municipal de Transito 
(dEMUTraN) da Prefeitura Municipal de Santana do araguaia - Pá.
Nova data de abertura no dia 17/08/2022 ás 08h00min.
cópia do Edital será obtida através do Portal da Transparência pmsaraguaia.pa.
gov.br/transparência, www.portaldecompraspublicas.com.br, TcM - Pá.
duvidas e esclarecimentos através dos e-mails licitacaopmsa@gmail.com, cpl@pm-
saaraguaia.pa.gov.br e na sala da cPl no Prédio da PMSa, das 8:00 às 12:00 horas.
eduardo alves conti-Prefeito Municipal

Protocolo: 835812

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo

Processo LicitatÓrio N°090/2022
PreGÃo eLetrÔNico Nº 056/2022/srP/FMs

objeto: registro de preços para futura e eventual contratação de empresa es-
pecializada na prestação de serviços de refrigeração - Manutenção preventiva, 
corretiva e recarga de gás em aparelhos de ar condicionado, bebedouro, geladei-
ra e freezer e aquisição de peças para os aparelhos instalados nas unidades da 
Secretaria de Saúde - fMS.
abertura dia 17/08/2022 ás 10h00min.
cópia do Edital será obtida através do Portal da Transparência pmsaraguaia.pa.
gov.br/transparência, www.portaldecompraspublicas.com.br, TcM - Pá.
duvidas e esclarecimentos através do e-mail licitacaopmsa@gmail.com e na sala 
da cPl no Prédio da PMSa, das 8:00 às 12:00 horas.
Wryslhia Kelly de carvalho Ferreira conti-Secretaria Municipal de Saúde

Protocolo: 835815

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo

Processo LicitatÓrio N°050/2022
PreGÃo eLetrÔNico Nº 033/2022/srP/FMs

objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de instrumental 
cirúrgico e material permanente, para suprir as necessidades do Hospital Munici-
pal São francisco de assis, Maternidade Municipal dr° João carlos ferreira reis, 
Postos de Saúde e demais unidades de Saúde do fundo Municipal de Saúde.
abertura dia 18/08/2022 ás 08h00min.
cópia do Edital será obtida através do Portal da Transparência pmsaraguaia.pa.
gov.br/transparência, www.portaldecompraspublicas.com.br, TcM - Pá.
duvidas e esclarecimentos através do e-mail licitacaopmsa@gmail.com e na sala 
da cPl no Prédio da PMSa, das 8:00 às 12:00 horas.
Wryslhia Kelly de carvalho Ferreira conti-Secretaria Municipal de Saúde

Protocolo: 835816

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtaNa do araGUaia - Pa
aViso de LicitaÇÃo

Processo LicitatÓrio N°096/2022
PreGÃo eLetrÔNico Nº 058/2022/srP/FUNdeB

objeto: registro de preços para futura e eventual contratação de empresa espe-
cializada na aquisição de acessórios musicais para Banda de fanfarra de Santana 
do araguaia - Pá.
abertura dia 18/08/2022 ás 08h00min.
cópia do Edital será obtida através do Portal da Transparência pmsaraguaia.pa.
gov.br/transparência, www.portaldecompraspublicas.com.br, TcM - Pá e sala da 
cPl no Prédio da PMSa, das 8:00 às 12:00 horas.
adenilton da silva-Secretário Municipal de Educação

Protocolo: 835818
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de coNtrato

contrato n° 20220411 - PrEGÃo ElETrÔNico Nº 039/2022-SrP - contratan-
te: PrEfEiTUra MUNiciPal dE SÃo fÉliX do XiNGU - contratado: E.f.coSTa 
adMiNiSTraÇÃo dE oBraS ME - objeto: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPE-
cialiZada Para EXEcUÇÃo dE SErViÇoS dE SUBSTiTUiÇÃo dE lUMiNária 
do ParQUE dE ilUMiNaÇÃo PUBlica do MUNicÍPio dE SÃo fEliX do XiN-
GU-Pa. Vigência: 27/07/2022 a 31/12/2022 - Valor Global: r$ 1.640.000,00 
(um milhão, seiscentos e quarenta mil reais) - data da assinatura: 27/07/2022.
Joao cLeBer de soUsa torres-Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 835820

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de terMo aditiVo

terceiro aditivo ao contrato Nº 20210003, objetiva a alteração contratual 
no valor de r$ 1.359.219,65 (um milhão, trezentos e cinquenta e nove mil, 
duzentos e dezenove reais e sessenta e cinco centavos), nos termos do art. 65, 
inciso i, alínea ‘a’, da lei federal nº 8.666/93, passando o contrato a ter o valor 
total de r$ 6.895.973,03(seis milhões, oitocentos e noventa e cinco mil, nove-
centos e setenta e três reais e três centavos). Pregão Presencial 050/2020 - SrP - 
TaliSMÃ locaÇÕES E SErViÇoS EirEli - EPP - objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS 
Para fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para locaÇÃo dE 
caMiNHÕES E MaQUiNaS, E oUTroS, aTENdENdo aS NEcESSidadES daS 
SEcrETariaS SEMoB E SEMUrB. contratante: PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
SÃo fÉliX do XiNGU Vigência: 01/08/2022 a 31/12/2022. data de assinatura 
do contrato: 01/08/2022.
Joao cLeBer de soUsa torres-Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 835822

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo FÉLiX do XiNGU - Pa
eXtrato de terMo aditiVo

terceiro aditivo ao contrato Nº 20210260, que objetiva a alteração contra-
tual no valor de r$ 1.734.272,97 (um milhão, setecentos e trinta e quatro mil, 
duzentos e setenta e dois reais e noventa e sete centavos), nos termos do art. 
65, inciso i, alínea ‘a’, da lei federal nº 8.666/93, passando o contrato a ter o va-
lor total de r$ 8.925.085,62(oito milhões, novecentos e vinte e cinco mil, oitenta 
e cinco reais e sessenta e dois centavos). Pregão Presencial 050/2020 - SrP - 
TaliSMÃ locaÇÕES E SErViÇoS EirEli - EPP - objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS 
Para fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZada Para locaÇÃo dE 
caMiNHÕES E MaQUiNaS, E oUTroS, aTENdENdo aS NEcESSidadES daS 
SEcrETariaS SEMoB E SEMUrB. contratante: PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
SÃo fÉliX do XiNGU Vigência: 01/08/2022 a 31/12/2022. data de assinatura 
do contrato: 01/08/2022.
Joao cLeBer de soUsa torres-Prefeito Municipal de São félix do Xingu

Protocolo: 835824
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia-Pa
Processo: inexigibilidade nº. 6/2022-006. Prazo de Vigência 01.08.2022 
a 01.08.2023.
contratante: Fundo Mul de educação, cNPJ: 28.539.289/0001-30. objeto: 
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria 
de engenharia civil. dotação orçamentária: 2.024. contratada (o): rodriGUES 
EMPrEENdiMENToS lTda - EPP, cNPJ: 46.159.251/0001-14, cT nº 20220311, 
valor 60.000,00. fundamento legal: art. 25, inciso ii da lei 8666/93 e suas 
posteriores alterações. São Geraldo do araguaia - Pa, 01 de agosto de 2022. 
ordenador (a) de despesas, carleny Botelho carvalho.

terMo de ratiFicaÇÃo
Processo: inexigibilidade nº 6/2022-006, raTifico por este termo a inexi-
gibilidade de licitação fundamentada no art. 25, inciso ii da lei 8666/93 e suas 
posteriores alterações, para a contratação de empresa especializada para presta-
ção de serviços de assessoria de engenharia civil. raTifico, conforme prescreve 
o art. 26 do Estatuto das licitações, determinando que se proceda à publicação 
do devido extrato. São Geraldo do araguaia - Pa, 01 de agosto de 2022. orde-
nador (a) de despesas, carleny Botelho carvalho.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo GeraLdo do araGUaia
eXtrato de terMo aditiVo/ProrroGaÇÃo de PraZo

terMo aditiVo N. 002
ct n. 20210225. Processo: Pregão Presencial n. 9/2021-021 - objeto: contra-
tação de empresa para prestação de serviços de próteses dentárias. contratada: 
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EllEM crHiSTiNY BarroS BorGES SaNdri - ME. contratante: fundo Mul 
de Saúde. Vigência: 22.07.2021 a 22.07.2022. Prazo aditado: 12 (doze) me-
ses. Prazo final: 25.07.2023. fundamento legal: art. 57, ii, § 2º e posterio-
res alterações. Permanecem inalteradas as demais condições contratuais. São 
Geraldo do araguaia (Pa), 21 de julho de 2022, ordenador de despesas, 
Lenice Lage costa Ferreira.

Protocolo: 835828
..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL
aViso de LicitaÇÃo

toMada de PreÇos Nº 2/2022-0008
torna-se público que o Município de sÃo MiGUeL do GUaMÁ através da 
PrEfEiTUra MUNiciPal, realizará licitação, na modalidade ToMada dE PrEÇoS 
nº 2/2022-0008, do tipo menor preço global, sob a forma de regime de EMPrEi-
Tada Por PrEÇo UNiTário, para coNSTrUÇÃo do NoVo PrÉdio da cÂMa-
ra MUNiciPal do MUNicÍPio dE SÃo MiGUEl do GUaMá, dE acordo coM 
o coNVÊNio Nº 060/2022, ProcESSo N° 2022/125929 cElEBrado ENTrE o 
ESTado do Pará aTraVÉS da SEcrETaria dE ESTado dE dESENVolViMENTo 
UrBaNo E oBraS PÚBlicaS - SEdoP E o MUNicÍPio dE SÃo MiGUEl do GUa-
Má aTraVÉS da PrEfEiTUra MUNiciPal. a sessão pública será em 23/08/2022 
às 10:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal, localizada na Praça licurgo Peixoto, 
130, centro. Edital e anexos disponível: https://www.saomigueldoguama.pa.gov.br, 
Portal Geo-obras/Pa, Email cPl: cpl.smg2021@gmail.com, diretoria de licitação, 
sito Praça licurgo Peixoto, 130, centro, horário de 08:00 Às 12:00hs.

eXtrato de coNtrato
contrato Nº: 20222849 origem: PrEGÃo Nº 040/2022 contratante: PrEfEi-
TUra MUNiciPal dE SÃo MiGUEl do GUaMá contratada: rocHa & rocHa 
PoSTo Eco coMBUSTiVEiS lTda objeto: aquisição de 122.133,00 litros de 
combustível tipo óleo diesel s-10 para recuperação de 112,376 km de estradas 
vicinais, conforme convênio nº 115/2022 celebrado entre a Secretaria de Estado 
de Transportes -SETraN e a Prefeitura municipal de São Miguel do Guamá/Pa. 
Valor total: r$ 968.514,69 (novecentos e sessenta e oito mil, quinhentos e qua-
torze reais e sessenta e nove centavos) Vigência: 26 de Julho de 2022 a 31 de 
dezembro de 2022 data da assinatura: 26 de Julho de 2022.
eduardo sampaio Gomes Leite-Prefeito

Protocolo: 835829

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo seBastiÃo da Boa Vista
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 9/2022-015 
objeto: registro de preço para futura e eventual contratação de pessoa jurídica 
para prestação de serviços especializados e continuados em coleta, tratamento 
e transporte de resíduos dos serviços de saúde (lixo hospitalar) para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Sebastião da Boa Vista/
Pa. a abertura será no dia 17/08/2022 às 09:00h, horário de Brasília. o Edital 
está disponível no sítiowww.portaldecompraspublicas.com.br,https://pmssbv.
pa.gov.br/portal-da-transparencia e https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licita-
coes, informações no e-mail: pregoeirapmssbv@gmail.com. Nelucy e silva de 
souza - Pregoeira Municipal.

Protocolo: 835831

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TRAIRÃO

.

PreFeitUra MUNiciPaL de trairÃo
aViso de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de trairão usando de suas atribuições legais vem atra-
vés de seu pregoeiro deivide da Silva cruz tornar público os extratos de edital 
conforme abaixo:
PreGÃo eLetrÔNico srP N° 033/2022PMt-Pe-srP, Tipo Menor Preço 
Por item, Modo de disputa aberto e fechado. objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS 
Para fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para aQUiSiÇÃo dE MaTErial ES-
PorTiVo E EdUcaTiVo dESTiNadaS a aTENdEr a PrEfEiTUra MUNiciPal dE 
TrairÃo E fUNdoS. data da abertura: 17/08/2022 Horário: 08:00hrs (horário 
de Brasília-df).
PreGÃo eLetrÔNico srP N° 034/2022PMt-Pe-srP, Tipo Maior des-
conto Por item, Modo de disputa aberto. objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para 
fUTUra coNTraTaÇÃo dE EMPrESa Para aQUiSiÇÃo dE PEÇaS E SErViÇoS 
dE MaNUTENÇÃo dE EQUiPaMENToS dESTiNadoS a aTENdEr a SEcrETaria 
MUNiciPal dE oBraS E SErViÇoS UrBaNoS NoS SErViÇoS dE iNfraESTrU-
TUra. data da abertura: 18/08/2022 Horário: 08:00hrs (horário de Brasília-df).
integra do Edital no site www.portaldecompraspublicas.com.br, departamento 
de licitações na sede da Prefeitura no Endereço: avenida fernando Guilhon nº 
s/n - Bela Vista no horário das 08h00m às 14h00m. Município de trairão. 
deivide da silva cruz, Pregoeiro.

Protocolo: 835832

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
ratiFicaÇÃo

A PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ Publica a ratificação da Inexi-
gibilidade de Licitação nº 6/2022-00005. objeto: contratação de empresa 
para prestação de serviços técnico profissionais de assessoria e consultoria jurí-
dica especializados em auditoria e consultoria energética, objetivando o levanta-
mento de dados, preparação, encaminhamento e acompanhamento da recupe-
ração financeira dos valores pagos a maior ou indevidamente á concessionária/
distribuidora de energia elétrica do Estado do Pará; contratado: rEcUPEra coN-
SUlToria E aSSESSoria lTda; fundamentação legal: art. 25, inc. ii, da lei n° 
8.666, de 1993, e suas alterações posteriores.

Protocolo: 835837

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: 
16 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: 835839

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
aViso de LicitaÇÃo

a Prefeitura Municipal de Uruará Publica concorrência Pública Nº 3/2022-
00003 Processo administrativo Nº 20203002. oBJETo: construção de 03 
(três) pontes em concreto armado, nas vicinais 175 Sul, 180 Sul e Bairro Pi-
mentolandia no Municio de Uruará-Pá, conforme convênio nº 150/2022, con-
forme projeto básico, Planilha Orçamentária, Especificações e Normas Técnicas 
constantes dos anexos constantes dos anexos desta coNcorrÊNcia PÚBlica. 
data da abertura: 06 de setembro de 2022. Horário 09 horas local: Prédio da 
Prefeitura Municipal de Uruará, localizada na rua 15 de Novembro, 520, Bairro 
fluminense 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 e no site. 
https://www.uruara.pa.gov.br/#!/paginas/editais-de-licitacoes.

eXtrato de coNtrato
oriGeM: chamada Pública nº 002/2022; coNTraTo Nº: 20220114; Va-
lor ToTal: r$ - 10.132,00 (dez mil, cento e trinta e dois reais), coNTraTado: 
aSSociaÇÃo aGro EXTraTiViSTa SEMENTES da florESTa-aaSflor; coN-
TraTo Nº: 20220115; Valor ToTal: r$ - 180.000 (cento e oitenta Mil re-
ais), coNTraTado: aMdor frUTS iNdUSTria E coMErcio lTda; coNTraTo 
Nº: 20220116; Valor ToTal: r$ - 30.000,00 (Trinta Mil reais), coNTraTa-
da: MoViMENToS dE MUlHErES dE UrUara caMPo E cidadE; coNTraTo 
Nº: 20220117; Valor ToTal: r$ - 15.000,00 (Quinze Mil reais); coNTraTa-
da: WaGNEr dE oliVEira BoTElHo; coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE 
EdUcaÇÃo oBJETo: aquisição exclusiva de gêneros alimentícios oriundos da 
agricultura familiar e do Empreendedor familiar rural ou suas organizações, do 
município de Uruará; ViGÊNcia: 28/07/2022 à 30/12/2022.

Protocolo: 835841

.

.

ParticULares
.

edUardo saLLes 
Torna público que requereu da SEMMa a licença de atividade rural sob processo 
Nº 045/2022 p/ pecuária da faZENda alVorada, mun. inhangapi/Pa.

Protocolo: 835847

BrUNa sPriciGo 
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de ciência, Tecnologia e Meio 
ambiente - SEcTMa de Moju a licença de atividade rural sob nº021/2022 para 
pecuária da fazenda rio do rastro, município de Moju.

Protocolo: 835850

aNaXiMaNdro da siLVa soares 
cPF: 692.037.923-68, FaZeNda serra aLta 

localizada na Br-222, rondon do Pará, solicitou da SEcMa a licença de atividade 
rural - lar sob protocolo nº 424/2022.

Protocolo: 835852

.

.

eMPresariaL
.

a empresa dUQUesa Ltda
cNPJ 44.864.985/0001-79 

Torna público que lhe foi concedida sua licença de instalação pela Secretaria 
Municipal da Gestão do Meio ambiente e Turismo - SEMMaT, município de Be-
nevides/Pa, referente a atividade de Envase de água, no endereço rUa cM 02, 
S/N, TrEVo, BENEVidES, Pa.

Protocolo: 835854
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eLiaNe JaNete BaLestreri 
cPF: 580.068.699-87 

Torna público que solicitou a SEMaS/Pa o pedido de lar para Bovinocultura em 
área de aSV da fazenda carolina Paragominas/Pa. Protocolo n°2022/21695.

Protocolo: 835855

Pedido de LiceNÇa PrÉVia e LiceNÇa de iNstaLaÇÃo
a pessoa jurídica WiNitY s.a. 

inscrita no cNPJ nº 34.622.881/0001-02 
Torna público que requereu a licença Prévia e a licença de instalação para uma 
estação rádio base (ErB) de telefonia celular no endereço rua Nova, S/N° na 
localidade de Bacuriteua, cEP: 68600-000 - Bragança junto à Secretaria Muni-
cipal de Meio ambiente de Bragança-Pa, em 21/07/2022, através do processo 
nº 085/2022.

Protocolo: 835860

Pedido de LiceNÇa PrÉVia e LiceNÇa de iNstaLaÇÃo
a pessoa jurídica WiNitY s.a. 

inscrita no cNPJ nº 34.622.881/0001-02 
Torna público que requereu a licença Prévia e a licença de instalação para uma 
estação rádio base (ErB) de telefonia celular no endereço Estrada do Taperaçu 
Porto, S/N°, Vila do Meio - cEP: 68600-000, Bragança junto à Secretaria Muni-
cipal de Meio ambiente de Bragança-Pa, em 21/07/2022, através do processo 
nº 086/2022.

Protocolo: 835858

MadeNaVe Madeiras NaVeGaNtes Ltda
cNPJ: 04.520.833/0001-34 

Torna-se público que recebeu da SEMMaT a lo nº 202200000011, com validade 
até 14/07/2023, para exercer a atividade raMPa dE EMBarQUE E dESEMBar-
QUE dE MaTEria-PriMa (raMPa/PiEr), na av. Martinho Monteiro, s/nº. Bairro 
Murinin no Municipio de Benevides/Pa.

Protocolo: 835867

F. F. s de Matos eireLi 
cNPJ: 15.525.729/0001-59 

Torna público que recebeu da SEMMa/Tucuruí, a licença de operação (lo nº 
025/2022) para desdobro de Mad. em Tora para Produção de Mad. Serrada e 
seu Beneficiamento.

Protocolo: 835868

Madeireira iMPeriaL Ltda 
cNPJ: 38.594.219/0001-39 

Torna público que recebeu da SEMMa/Tucuruí, a licença de operação (lo nº 
019/2021) para desdobro de Mad. em Tora para Produção de Mad. Serrada e 
seu Beneficiamento.

Protocolo: 835869

Madeireira NoVo ProGresso eireLi
cNPJ: 25.001.453/0001-63

Torna público que recebeu da SEMMa/Tucuruí, a licença de operação (lo nº 
057/2021) para desdobro de Mad. em Tora para Produção de Mad. Serrada e 
seu Beneficiamento.

Protocolo: 835870

Madeireira PriMaVera eireLi
cNPJ: 26.527.586/0001-30 

Torna público que recebeu da SEMMa/Tucuruí, a licença de operação (lo nº 
024/2022) para desdobro de Mad. em Tora para Produção de Mad. Serrada e 
seu Beneficiamento.

Protocolo: 835871

ÁGUas de NoVo ProGresso trataMeNto e distriBUiÇÃo Ltda 
cNPJ 06.332.710/0001-03, 

localizada na rua ijuí, n°1217, Bairro Pires de lima, Novo Progresso - Pa, torna 
público que requereu a Secretaria de Municipal de Meio ambiente - SEMMa/NP, 
a renovação da licença de operação n°10149/2018 referente a captação/Tra-
tamento/distribuição de água Potável para o município do Novo Progresso / Pa.

Protocolo: 835862

N. castro torNeadora 
cNPJ Nº. 17.977.010/0001-84 

Torna público que está requerendo a SEMMa/Paragominas , a lo para a atividade 
de serviços de usinagem, solda, tratamento e revestimento em metais, na r. 
Hermes da fonseca, N 115, angelim, Paragominas-Pa.

Nivaldo castro-Proprietário
Protocolo: 835863

caMara MUNiciPaL de oriXiMiNÁ
aViso de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo

aviso de Homologação e adjudicação. Modalidade: coNVite nº 003-
cMo/2022. objeto: contratação de empresa especializada com fornecimento 
de material e mão de obra para execução dos serviços na instalação de sistema 
de cfTV digital, composto de 17 (dezessete) câmeras, todas interligados por um 
gravador digital e gerenciados por um servidor com software de monitoramento 
incluso, visando o controle em toda área interna e externa (frente do prédio), 
destinados a atender as necessidades da câmara Municipal de oriximiná. Ven-
cedor: GaBriEl da coSTa SilVEira 04189702200, com o valor total de r$ 
12.215,00(doze Mil, duzentos e Quinze reais). conforme mapa comparativo 
anexado aos autos. Homologo a licitação na forma da lei nº 8.666/93 - MarcE-
lo aUGUSTo aNdradE SarUBBi.

oriXiMiNá - Pa, 28 de Julho de 2022
comissão de Licitação-Presidente

eXtrato do coNtrato Nº 004/2022-cMo
oriGeM: carta coNVite Nº 003-cMo/2022. coNTraTaNTE: cÂMa-
ra MUNiciPal dE oriXiMiNá. coNTraTado: GaBriEl da coSTa SilViE-
ra04189702200, cNPJ: 40.319.315/0001-10. oBJETo: contratação de empre-
sa especializada com fornecimento de material e mão de obra para instalação de 
sistema de vídeo monitoramento denominado de circuito fechado de TV (cfTV) 

digital, composto de 17 (dezessete) câmeras, todas interligados por um gravador 
digital e gerenciados por um servidor com software de monitoramento, instala-
ção, configuração e treinamento dos usuários inclusos, visando o controle em 
toda área interna e externa (frente do prédio) da câmara Municipal de oriximiná. 
Valor ToTal: r$ 12.215,00 (doze mil e duzentos e quinze reais). ProGraMa 
dE TraBalHo: Exercício 2022 atividade 0101.010310003.2.001 Manutenção 
das Atividades da Câmara Municipal, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Ou-
tros serv. de terc. pessoa jurídica. ViGÊNcia: 01 de agosto de 2022 a 31 de 
dezembro de 2022. daTa da aSSiNaTUra: 01 de agosto de 2022.

Protocolo: 835865

LÍder coMercio de coMBUstÍVeis Ltda 
cNPJ: 17.403.053/0001-56 

Torna público que requereu a SEMa de ananindeua, a renovação da l.o. n° 
l03120 para atividade de comercio Varejista de combustíveis automotores, 
através do processo nº r061722, a ser realizada na rod. 40 horas, n° 10, muni-
cípio de ananindeua/Pa.

Protocolo: 835886

MarBorGes aGroiNdÚstria s/a 
Torna público que recebeu da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sus-
tentabilidade - SEMaS, a lo nº13586/2022 para “Posto de armazenamento e 
abastecimento de combustível” no município de Moju.

Protocolo: 835880

MartiNs BorGes aGroiNdUstria Ltda 
cNPJ 10.340.554/0001-91 

Torna público que recebeu da Secretaria de Estado de Meio ambiente - SEMaS 
a lo Nº13633/2022, para Extração de óleos vegetais na Martins Borges agroin-
dústria ltda, Município de Garrafão do Norte.

Protocolo: 835882

cÂMara MUNiciPaL de MaraBÁ
eXtrato de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo

Processo LicitatÓrio Nº17/2022-cMM
PreGÃo PreseNciaL de reGistro de PreÇo

Nº01/2022-cPL/PPe/cMM
a câmara Municipal de Marabá torna público que conforme relatório da cPl/
PPE/cMM, foi adjudicado e homologado o resultado do ProcESSo Nº17/2022-
cMM, referente ao PrEGÃo PrESENcial dE rEGiSTro dE PrEÇo Nº01/2022-cPl/
PPE/cMM, onde se sagrou vencedora do referido certame a empresa MaraBa lo-
cadora dE VEicUloS lTda EPP, itens 01, 02 e 03 do lote 01.

Marabá/Pa, 03 de agosto de 2022.
Pedro corrÊa LiMa-Presidente cMM

eXtrato de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
Processo LicitatÓrio Nº18/2022-cMM

PreGÃo PreseNciaL Nº02/2022-cPL/PPe/cMM
a câmara Municipal de Marabá torna público que conforme relatório da cPl/
PPE/cMM, foi adjudicado e homologado o resultado do ProcESSo Nº18/2022-
cMM, referente ao PrEGÃo PrESENcial Nº02/2022-cPl/PPE/cMM, onde se sa-
grou vencedora do referido certame a empresa firE SErViÇoS dE SEGUraNÇa 
PriVada EirEli, lote 01.

Marabá/Pa, 03 de agosto de 2022.
Pedro corrÊa LiMa-Presidente cMM

eXtrato de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
Processo LicitatÓrio Nº19/2022-cMM

PreGÃo PreseNciaL Nº03/2022-cPL/PPe/cMM
a câmara Municipal de Marabá torna público que conforme relatório da cPl/PPE/
cMM, foi adjudicado e homologado o resultado do ProcESSo Nº19/2022-cMM, 
referente ao PrEGÃo PrESENcial Nº03/2022-cPl/PPE/cMM, onde se sagrou 
vencedora do referido certame a empresa HErENio doS SaNToS coMÉrcio E 
iMPorTaÇÃo EirEli, lote 01.

Marabá/Pa, 03 de agosto de 2022.
Pedro corrÊa LiMa-Presidente cMM

eXtrato de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
Processo LicitatÓrio Nº22/2022-cMM

PreGÃo PreseNciaL de reGistro de PreÇo
Nº05/2022-cPL/PPe/cMM

a câmara Municipal de Marabá torna público que conforme relatório da cPl/
PPE/cMM, foi adjudicado e homologado o resultado do ProcESSo Nº22/2022-
cMM, referente ao PrEGÃo PrESENcial dE rEGiSTro dE PrEÇo Nº05/2022-
cPl/PPE/cMM, onde se sagrou vencedora do referido certame a empresa r. B. c. 
aTacadiSTa lTda referente aos itens 01, 03, 04, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
28 do lote 01, e a empresa i froTa Varao EirEli referente aos itens 02, 05, 
08, 09, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 29 do lote 01.

Marabá/Pa, 03 de agosto de 2022.
Pedro corrÊa LiMaPresidente cMM

eXtrato de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
Processo LicitatÓrio Nº23/2022-cMM

PreGÃo PreseNciaL de reGistro de PreÇo
Nº06/2022-cPL/PPe/cMM

a câmara Municipal de Marabá torna público que conforme relatório da cPl/
PPE/cMM, foi adjudicado e homologado o resultado do ProcESSo Nº23/2022-
cMM, referente ao PrEGÃo PrESENcial dE rEGiSTro dE PrEÇo Nº06/2022-
cPl/PPE/cMM, onde se sagrou vencedora do referido certame a empresa T M 
loPES coMÉrcio E SErViÇoS referente aos itens 01, 07, 14, 15, 19, 20, 21, 
28, 29, 30, 31, 47, 48, 49, 57, 58, 61, 62, 63, 67, 68, 69, 70, 71, 92, 94, 97 
e 98 do lote 01, a empresa J JUNior dE S MaTiaS coM E SErVicoS EirEli 
referente aos itens 02, 03, 04, 08, 09, 10, 12, 13, 18, 25, 32, 37, 40, 42, 43, 44, 
50, 52, 53, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 91, 93 e 96 do lote 01, e a empresa 
r. E. rocHa coM SErV EPP referente aos itens 05, 06, 11, 16, 17, 22, 23, 24, 
26, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 45, 54, 55, 56, 59, 60, 64, 65, 66, 72, 73, 74, 75, 76, 
78, 86, 87, 88, 89, 90 e 95 do lote 01.

Marabá/Pa, 03 de agosto de 2022.
Pedro corrÊa LiMa-Presidente cMM
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eXtrato de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
Processo LicitatÓrio Nº24/2022-cMM

PreGÃo PreseNciaL de reGistro de PreÇo
Nº07/2022-cPL/PPe/cMM

a câmara Municipal de Marabá torna público que conforme relatório da cPl/
PPE/cMM, foi adjudicado e homologado o resultado do ProcESSo Nº24/2022-
cMM, referente ao PrEGÃo PrESENcial dE rEGiSTro dE PrEÇo Nº07/2022-
cPl/PPE/cMM, onde se sagrou vencedora do referido certame a empresa Q S 
lEÃo coMÉrcio E SErViÇoS lTda, lote 01.

Marabá/Pa, 03 de agosto de 2022.
Pedro corrÊa LiMa-Presidente cMM

eXtrato de HoMoLoGaÇÃo e adJUdicaÇÃo
Processo LicitatÓrio Nº25/2022-cMM

PreGÃo PreseNciaL de reGistro de PreÇo
Nº08/2022-cPL/PPe/cMM

a câmara Municipal de Marabá torna público que conforme relatório da cPl/
PPE/cMM, foi adjudicado e homologado o resultado do ProcESSo Nº25/2022-
cMM, referente ao PrEGÃo PrESENcial dE rEGiSTro dE PrEÇo Nº08/2022-
cPl/PPE/cMM, onde se sagrou vencedora do referido certame a empresa l. a. 
QUEiroZ EirEli nos itens 01, 02, 03, 04, 06, 07, 09, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 do lote 01, a licitante PoNTo iNfo co-
MErcio E SErVicoS dE iNforMaTica EirEli EPP no item 12 do lote 01, e a li-
citante Q S lEÃo coMÉrcio E SErViÇoS lTda nos itens 05, 08 e 10 do lote 01.

Marabá/Pa, 03 de agosto de 2022.
Pedro corrÊa LiMa-Presidente cMM

cÂMara MUNiciPaL de MaraBÁ
resULtado de LicitaÇÃo deserta

Processo LicitatÓrio N°21/2022-cMM
PreGÃo PreseNciaL de reGistro de PreÇo

Nº04/2022-cPL/PPe/cMM
a câmara Municipal de Marabá torna público que, conforme relatório da cPl/
PPE/cMM, foi considerado deserto o Processo licitatório Nº21/2022-cMM, refe-
rente ao Pregão Presencial de registro de Preço Nº04/2022-cPl/PPE/cMM, por 
não acudirem interessados ao certame em tela.

Marabá/Pa, 03 de agosto de 2022.
Pedro corrÊa LiMa-Presidente cMM

Protocolo: 835883

aViso de HoMoLoGaÇÃo
iNstitUto de PreVidÊNcia do MUNicÍPio 

de aBaetetUBa/Pa-iPMa
ata de reGistro de PreÇo-iPMa

Pregão Presencial 007/2022-srP objetiva as eventuais contratações de 
empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva com reposição de 
peças dos equipamentos de refrigeração, para atender ao instituto de Previdên-
cia do Município de abaetetuba-Pa. Vigência: 12 meses. data da assinatura: 
01/08/2022. contratante: instituto de Previdência do Município de abaetetuba/ 
iPMa, cNPJ: 01.510.576/0001-61. contratado leão dos Santos comercio e Ser-
viços ltda-me, cNPJ: 15.022.630/0001-34, valor r$ 69.126,99

Ângelo José Lobato rodrigues
diretor/Presidente

Protocolo: 835884

soUsa iNd. e coM. de Madeira Ltda
cNPJ: 08.155.469/0001-01 

Mun. de oeiras do Pará, torna público que requereu junto a SEMMa/oeiras do 
Pará, a renovação licença de operação (lo nº 030/2020) p/ desdobro de Ma-
deira em Tora p/ Produção de Madeira Serrada e seu Beneficiamento.

Protocolo: 835877

FaZeNda e Pedreira saNta MÔNica Ltda
cNPJ: 52.817.343/0001-47 

Em Tracuateua-Pa, torna público que recebeu junto a SEMaS, a licença de ope-
ração N° 13597/2022, para a atividade de extração e beneficiamento de granito.

Protocolo: 835878

soUsa iNd. e coM. de Madeira Ltda 
cNPJ: 08.155.469/0001-01 

localizada no mun. de oeiras do Pará, torna público que recebeu da SEMMa/
oeiras do Pará, a licença de operação (lo nº 030/2020) p/ desdobro de Madeira 
em Tora para Madeira Serrada/laminada/faqueada.

Protocolo: 835875

aViso de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo PreseNciaL Nº 9/2022-002-cMi

objeto: rEGiSTro dE PrEÇoS Para aQUiSiÇÕES fUTUraS E ParcEladaS 
dE MaTErial dE EXPEdiENTE, EQUiPaMENToS E SUPriMENToS dE 
iNforMáTica. Vencedor(es): PoNTo iNfo coMErcio E SErViÇoS dE 
iNforMaTica EirEli, com o valor total de r$ 139.288,10 (cento e trinta 
e nove mil, duzentos e oitenta e oito reais e dez centavos). PraTiKa 
PEPElaria coMErcio lTda, com o valor total de r$ 64.984,02 (sessenta 
e quatro mil, novecentos e oitenta e quatro reais e dois centavos). 
eLtoN soUsa da siLVa. 03 de agosto de 2022.

Protocolo: 835988

MiNistÉrio da ecoNoMia
BaNco da aMaZÔNia s.a.

sociedade de ecoNoMia Mista de caPitaL aBerto
        cNPJ 04.902.979/0001-44  

Nire 15300005132
asseMBLeia GeraL eXtraordiNÁria de acioNistas

editaL de coNVocaÇÃo
são convidados os acionistas do Banco da amazônia s.a., companhia 
aberta, a participar da assembleia Geral Extraordinária que será realizada 
no dia 26 de agosto de 2022, às 11h, no 14° andar, Sala rio Tocantins, 
do Edifício Sede, na avenida Presidente Vargas nº 800, Belém (Pa) - cEP 
66017-901, a fim de:
1. deliberar sobre a homologação do aumento de capital aprovado na assembleia 
geral extraordinária realizada em 29.04.2022, via subscrição de novas 
ações, sendo 25.986.279 incorporadas pela União e 426.069 incorporadas 
pelos minoritários, adquiridas através do exercício do direito de preferência, 
na forma estabelecida pelo decreto nº 10.955/2022; e 
2. deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social
Participação na assembleia - informações Gerais: 
• A participação do acionista poderá ser pessoal, por procurador devidamente 
constituído, via Plataforma digital ou via Boletim de Voto a distância por 
meio da B3 – Brasil, Bolsa, Balcão. o Banco da amazônia, visando a 
segurança de todos e em cumprimento às medidas sanitárias, recomenda 
a adoção do Boletim de Voto a distância, mesmo diante da possibilidade de 
participação presencial e via Plataforma digital.
• De acordo com o disposto na Medida Provisória n° 931, de 30.03.2020, 
e na instrução cVM nº 481, de 17.12.2009 e alterações posteriores, 
além da possibilidade de participação presencial e de voto à distância, 
será disponibilizada Plataforma digital para que os acionistas possam 
acompanhar a assembleia e exercer seu direito de voto.
• O Banco disponibilizará para essa Assembleia o sistema de votação à 
distância, conforme previsto nos artigos 21-a e seguintes da instrução cVM 
nº 481/2009 e alterações, cujas orientações de envio pelos acionistas estão 
expressas no documento disponibilizado no sítio eletrônico da comissão 
de Valores Mobiliários e na página da rede mundial de computadores do 
Banco da amazônia – www.bancoamazonia.com.br.  Será permitido que 
seus acionistas enviem boletins de voto à distância por meio de seus 
respectivos agentes de custódia; através da apresentação do boletim de 
voto à distância devidamente preenchido e documentos de identidade com 
foto em qualquer agência do Banco Bradesco S.a (opção válida somente 
para acionistas com ações escrituradas junto ao Banco escriturador) ou, 
ainda, diretamente ao Banco da amazônia
• Para participar e deliberar na Assembleia, os acionistas devem observar 
as seguintes orientações: 
a) excepcionalmente, será dispensado o depósito do instrumento de 
mandato, nos termos do art. 126 da lei nº 6.404/1976 e alterações 
posteriores, na sede do Banco da amazônia. os instrumentos de 
procuração, os documentos de identificação e de posição acionária serão 
recebidos por meio do endereço eletrônico secre@bancoamazonia.com.br 
em até 48 horas antes da realização da assembleia, ou seja, até às 11 
horas do dia 24 de agosto de 2022;
b) excepcionalmente, para as assembleias ora convocadas, não será 
necessário o reconhecimento de firma nas procurações outorgadas 
pelos acionistas aos seus representantes, assim como será dispensada 
a autenticação dos documentos que acompanharem o boletim de voto a 
distância. as procurações outorgadas na forma eletrônica pelos acionistas 
aos seus representantes deverão utilizar certificados emitidos pela 
infraestrutura de chaves Públicas Brasileira – icP-Brasil; 
c) para participação presencial, o acionista deverá comparecer à assembleia 
munido de documento que comprove a sua identidade e, também, de 
comprovante de titularidade das ações de emissão da Sociedade expedido 
pelo custodiante. o comprovante de titularidade será dispensado para o 
titular de ações escriturais custodiadas no Bradesco. os acionistas, seus 
representantes ou procuradores, que optarem pela participação presencial 
deverão fazer uso obrigatório de máscara protetora;
d) para participação remota, por meio da Plataforma digital, ocorrerá 
mediante credenciamento prévio com antecedência mínima de 48 horas da 
realização da assembleia, ou seja, até às 11 horas do dia 24 de agosto de 
2022, cujas solicitações deverão ser encaminhadas ao endereço eletrônico 
secre@bancoamazaonia.com.br acompanhada dos documentos para 
participação;
e) o envio de boletins de voto a distância por meio da B3 – Brasil, Bolsa, 
Balcão dispensa a necessidade de credenciamento prévio. Para participação 
na modalidade de voto à distância, o preenchimento e envio do boletim 
deverão ser realizados até o dia 19 de agosto de 2022 (inclusive). 
documentos à disposição dos acionistas: este anúncio de convocação e 
a Proposta do conselho de administração contendo todas as informações 
exigidas pela regulamentação vigente. referidos documentos estão à 
disposição dos acionistas na Secretaria Executiva do Banco da amazônia, 
na av. Presidente Vargas, nº 800 - 13º andar, Belém (Pa), e estão sendo, 
inclusive, disponibilizados no Site www.bancoamazonia.com.br – relação 
com investidores, estando também disponíveis nos sites da B3 – Brasil, 
Bolsa e Balcão e cVM. 
Eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários poderão ser obtidos no 
site www.bancoamazonia.com.br - relações com investidores - atendimento 
aos investidores.

Belém (Pa), 25 de julho de 2022.
aNdrea Maria raMos LeoNeL

Presidente do conselho de administração
Protocolo: 835998
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